Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Stavební úřad
Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, tel: 481 549 313, 481 549 314, fax: 481 522 310,
e-mail: nechanicky.stavebni@mesto-rokytnice.cz, www.mesto-rokytnice.cz, IČO: 276057 DIČ:CZ 00276057

Č.j.SÚ: 293/08/2/Ne - 328
Vyřizuje: Jaroslav Nechanický
V Rokytnici nad Jizerou dne: 8. 7. 2008
Žadatel (účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona):

Obec Paseky nad Jizerou, 512 47 Paseky nad Jizerou 242, IČO: 00 58 07 91 v řízení
zastoupená Hanou Růžičkovou
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Obec Paseky nad Jizerou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen správní řád), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území:
změna druhu pozemku - ppč. 601/1 v k. ú. Paseky nad Jizerou z trvalého travního porostu na
ostatní komunikaci, kterou dne 12. 5. 2008 podala Obec Paseky nad Jizerou, IČO: 00 58 07 91,
v řízení zastoupená Hanou Růžičkovou takto:
podle § 80 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává

rozhodnutí o využití území
změna druhu pozemku - ppč. 601/1 v k. ú. Paseky nad Jizerou z trvalého travního porostu na
ostatní komunikaci.
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, stavební úřad obdržel dne 12. 5. 2008 žádost o
vydání územního rozhodnutí o změnu využití území s předepsanými náležitostmi.
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, stavební úřad opatřením ze dne 26. 5. 2008 oznámil
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil
veřejné ústní jednání na den 26. 6. 2008. Námitky účastníků řízení, závazná stanoviska
dotčených orgánů a připomínky veřejnosti mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva
vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě
výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona a § 27 správního
řádu.
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Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, stavební úřad v průběhu územního řízení o změně
využití území posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území z hledisek
uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
posoudil shromážděné podklady a jelikož neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí,
rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení ani připomínky
veřejnosti.
Podklady pro rozhodnutí:
Snímek z katastru nemovitostí, závazné stanovisko MěÚ Jilemnice, OŽP souhlas s vynětím ze
ZPF ze dne 22. 4. 2008, plná moc k zastupování Pozemkového fondu ČR, ÚP Liberec ze dne
7. 2. 2008.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u MěÚ v
Rokytnici nad Jizerou, jako příslušného stavebního úřadu.
Hana Petráková
vedoucí stavebního úřadu
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů, 15. den je dnem doručení.
Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

.......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
- účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona na doručenku
- ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Pozemkový fond ČR, ÚP Liberec
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
- Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
- Obec Paseky nad Jizerou, Paseky nad Jizerou 242, 512 47
Dotčené orgány:
• MěÚ Jilemnice
• Správa KRNAP Vrchlabí
2x spis
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