Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
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Odbor výstavby a územního plánování
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Oznámení o možnosti převzít písemnost
(veřejná vyhláška)
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, (dále jen „stavební
úřad“) věcně příslušný dle ustanovení § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) a místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, oznamuje podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, že podle § 115 stavebního zákona a
§ 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydal dne 7.3.2014 pod Č.j.VÚP/10926-2014/24832013/mrk

rozhodnutí
na stavbu:

„Výstavba výrobní haly s administrativou – PLASTIC – Dolní Vlčkovice
včetně staveb podmiňujících“
na pozemcích dle katastru nemovitostí: pozemková parcela číslo (dále též „p.p.č.“) 2139 (trvalý travní
porost); p.p.č. 2141 (orná půda); p.p.č. 12/1 (trvalý travní porost) a p.p.č. 12/2 (ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace) vše v katastrální území (dále též „k.ú.“) Dolní Vlčkovice (dále též „stavba“).

Stavba obsahuje tyto stavební, inženýrské a provozní objekty (soubory):
SO 01 Administrativní budova
SO 02 Výrobní hala
SO 03 Zpevněné plochy a komunikace
IO 01
IO 02
IO 03
IO 04
IO 05
IO 06
IO 07
IO 08

Bezodtoková jímka, splašková kanalizace
Vodovodní přípojka
Nakládání s dešťovou vodou
Přeložka vodovodu
NTL areálový rozvod plynu
Podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací - areálový rozvod
areálový rozvod NN a osvětlení
Oplocení
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Z důvodu velkého rozsahu rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu zveřejňuje
účastníkům řízení (vyjma stavebníka) oznámení o možnosti převzít písemnost.
Rozhodnutí ze dne 7.3.2014 pod Č.j.VÚP/10926-2014/2483-2013/mrk je možné převzít na MěÚ Dvůr
Králové nad Labem – odboru výstavby a územního plánování, Náměstí T.G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem, nebo na Obecním úřadě Vlčkovice v Podkrkonoší, Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČO
00278459, Horní Vlčkovice 105, Vlčkovice v Podkrkonoší, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
a to zejména v úřední dny (tj. v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin). V ostatní dny (tj. v úterý,
ve čtvrtek a v pátek) nejlépe na základě předchozí telefonické domluvy.
Vydané rozhodnutí si lze převzít za předpokladu předložení platného průkazu totožnosti, a to ve lhůtě
do 15 dnů ode dne vyvěšení této písemnosti na úřední desce správního orgánu. Patnáctým dnem
po zveřejnění tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za oznámené (doručené) účastníkům společného
řízení (vyjma stavebníka).
Proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby se mohou účastníci územního řízení odvolat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním
u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.
Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci stavebního řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího stavebního
úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.
V souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí odvolání proti
rozhodnutí s podmiňujícím výrokem (územní rozhodnutí) odkladný účinek i vůči rozhodnutí
s navazujícím výrokem (stavební povolení).
Vypraveno dne 23. května 2014

„otisk úředního razítka“

Kateřina Mráčková
Odborná referentka
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Obdrží:
Účastníci společného řízení:
Veřejná vyhláška – vyvěšení pro:
Účastníci řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou dle
ustanovení § 94a odst. 2 stavebního zákona, potažmo ustanovení § 87 odst. 1 a 3 stavebního zákona
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jedná se osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k následujícím sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a současně účastníci řízení v souladu s
ustanovením § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona jsou dle ustanovení § 94a odst. 2 stavebního
zákona, potažmo § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí, jedná se, vlastníky níže uvedených sousedních pozemků a staveb na
nich a dále se jedná o osoby, které mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému
břemenu, neboť tato jejich vlastnická nebo jiná práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena:
Pozemky dle katastru nemovitostí: pozemková parcela číslo (dále též „p.p.č.“) 14/1; 16/1; 2150;
4/2;1723/6; 1835; 1083/4; 11/1; 11/2; 1723/1; 1723/7; 2143; 2324; 2334; 2335; 1083/14; 24/4; 26/1;
27/2; 29/3; 1724/2; 2144; 15/1; 20/6; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 vše v katastrálním území Dolní Vlčkovice a
stavební parcela číslo (dále též „st.p.č.“) 3/2; 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 220/1; 246; 220/2; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4;
6/5; 3/1 vše v k.ú. Dolní Vlčkovice a stavby na výše uvedených st.p.č. ležících.

Oznámení o možnosti převzít rozhodnutí s žádostí o zveřejnění na úřední desce:
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČO 00278459,
Horní Vlčkovice 105, Vlčkovice v Podkrkonoší, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Město Dvůr Králové nad Labem, nám. T.G.Masaryka č.p.38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................
Sejmuto dne ..................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

dne .........................
Sejmuto dne .................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím
dálkový přístup)

