Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
odbor výstav by a územního plánování
n ám ě st í T. G . M a sary ka 38, 5 44 17 D v ů r Krá lo v é n ad Lab e m

Č. j.: VÚP/37543-11/4790-2011/wah

Dvůr Králové nad Labem 14. října 2011

Oprávněná úřední osoba: Waldhauser Roman, tel.: 499 318 266, e-mail: waldhauser.roman@mudk.cz
Žadatel

Poljaková Jánešová Uljana, nar. 03.07.1974, Horní Vlčkovice 13, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Poljakov Volodymyr, nar. 21.04.1981, Horní Vlčkovice 13, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Účastníci řízení

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ
K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), správní orgán věcí
a místem příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vykonávající působnost podle § 190 odst. 1 stavebního
zákona, posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby přístřešku pro osobní automobil
v obci Vlčkovice v Podkrkonoší, místní části Horní Vlčkovice, na pozemku pozemková parcela číslo
21/3 – trvalý travní porost v katastrálním území Horní Vlčkovice (dále též „stavba“), kterou dne
27.09.2011 podali paní Uljana Poljaková Jánošová, nar. 03.07.1974, a pan Volodymyr Poljakov, nar.
21.04.1981, oba bytem Horní Vlčkovice 13, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší (dále jen „stavebník“),
a podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
úterý 22. listopadu 2011 v 11:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem,
se sídlem na náměstí T. G. Masaryka 38 ve Dvoře Králové nad Labem (3. nadzemní podlaží, na konci
chodby vlevo od schodiště nebo výtahu, číslo dveří 351).
Rozsah stavby
Jedná se o stavbu jednoduchého dřevěného přístřešku pro osobní automobil. Stavba obdélníkového
půdorysu o rozměrech 4,0 x 6,0 m a výšce hřebene pultové střechy 3,1 m, střešní krytina
z trapézových plechů. Stavba je založena na betonových patkách, podlaha tvořena z betonových
dlaždič. Stavba je umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 21/3 v katastrálním území Horní
Vlčkovice při severní hranici tohoto pozemku a současně přiléhá ke stavbě garáže na pozemku
stavební parcela číslo 191 v katastrálním území Horní Vlčkovice.

Poučení
Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak
k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u zdejšího
stavebního úřadu v návštěvní dny (pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin), v ostatních pracovních
dnech po telefonické domluvě.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu,
se nepřihlíží. Účastník územního řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Zúčastní-li se veřejného jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Nechá-li se někdo zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Žadatel dle § 87 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 8 Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, zajistí, aby informace o jeho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo
nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo
pozemku (např. na části pozemku zamýšlené stavby), na nichž se má záměr uskutečnit, a to
do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě
jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho
vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní
jednání.

Roman Waldhauser
referent odboru výstavby
a územního plánování

Správní poplatek:
Dle položky 18 písm. a) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, byl stanoven správní poplatek ve výši 1000,- Kč, variabilní symbol 8008005068, který je
žadatel povinen uhradit, a to buď osobně na pokladně Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem,
poštovní poukázkou typu A na účet Město Dvůr Králové nad Labem (číslo účtu 187580614/0300,
konstantní symbol 0379), nebo převodem na účet Město Dvůr Králové nad Labem (číslo účtu
187580614/0300, konstantní symbol 0558).
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce:
Vyvěšeno dne: ...............................

Sejmuto dne: ...............................

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti)

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

Sejmuto dne: ...............................

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

Rozdělovník
Účastníci řízení podle § 85 odst 1 stavebního zákona (dodejkou)
Poljaková Jánešová Uljana, nar. 03.07.1974, Horní Vlčkovice 13, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Poljakov Volodymyr, nar. 21.04.1981, Horní Vlčkovice 13, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice 105, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Stolínová Mária, nar. 17.09.1945, Horní Vlčkovice 13, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
K vyvěšení na úřední desku a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému potvrzení
a vrácení (dodejkou)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové
nad Labem
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice 105, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
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Situace záměru
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