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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Dne 24.1.2018 podala Obec Voděrady, IČO 00275506, Voděrady č.p.70, 517 34
Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby: „Obnova veřejného osvětlení v Nové Vsi“ na pozemcích: stavební parcela číslo 57,
69/1, 74, 76, pozemková parcela číslo 594/1, 644, 653/1, 653/4, 660, 661, 666, 667, 669,
675/1, 712, 716, 717, 730/2, 740/1, 741, 742/2, 742/3, 853/1, 861/1, 866, 869, 871, 876/1,
906/1, 956 v katastrálním území Nová Ves u Voděrad. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1), písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům
a známým účastníkům řízení
U projednání žádosti o územní rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1
stavebního zákona, upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň stanoví, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené
orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději
do 2.3.2018,
jinak se k nim nepřihlíží.
Účastníky územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona, jsou vlastníci následujících pozemků a staveb na nich: stavební parcela číslo 49, 50,
58, 61, 68, 71, 72, 90, 109, 110, 121, pozemková parcela číslo 605, 639, 640, 641, 653/5, 655,
663/1, 663/2, 712, 719/3, 731, 732, 735/2, 739, 740/2, 846, 853/1, 876/2, 957, 958/4, 964/3
v katastrálním území Nová Ves u Voděrad.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územně plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah,
stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Současně stavební úřad v souladu ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává
možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Lhůtu pro vyjádření
k podkladům rozhodnutí stavební úřad stanovuje v délce 5 pracovních dnů od výše uvedeného
data pro podání námitek účastníků řízení. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato
lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o
další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení
zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu ve
lhůtě shora uvedené (Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního
prostředí, úřední dny: Po 7:30 - 17:00, St 7:30 - 17:00).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.

referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
Kamila Chlumecká

Příloha:
- situační výkres v měřítku 1:1000 (pro účely doručování zmenšeno).

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ................................................

Sejmuto dne ..............................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Dále se doručí:
1. Obec Voděrady, IČO 00275506, Voděrady č.p.70, 517 34 Voděrady u Rychnova nad
Kněžnou
2. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti
č.p.2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení
silniční úřad, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení
životní prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
– pro vyvěšení
6. Obecní úřad Voděrady, Voděrady č.p.70, 517 34 Voděrady u Rychnova n.Kn. – pro
vyvěšení
Na vědomí:
1. archiv

Digitálně podepsal Kamila Chlumecká
Datum: 29.01.2018 10:44:46 +01:00

Č.j.: OVŽP-3727/2018-Ch

3

