Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Č.j.: VÚP/24789-11/3327-2011/mai
Dvůr Králové nad Labem, dne 29. června 2011
Oprávněná úřední osoba: Marková Iva, tel.: 499 318 225, e-mail.: markova.iva@mudk.cz
Účastníci řízení
Žadatel/Stavebník
Jan Vitebský, 11.04.1974, Dolní Vlčkovice č.p.5, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Obec, na jejímž území se má záměr uskutečnit
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČO 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97,
544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Ostatní účastníci řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 8 č.p.874,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
VČP Net, s.r.o., IČO 27495949, Pražská třída 485/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 9. června 2011 podal pan Jan Vitebský, nar. 11.04.1974, Dolní Vlčkovice č.p.5, 544
44 Vlčkovice v Podkrkonoší, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 9. června
2011 zapsanou pod č.př.:22050-11 společně s žádostí o stavební povolení ze dne 9. června 2011
zapsanou pod č.př.:22051-11 pro stavbu:
„garážové stání, Vlčkovice v Podkrkonoší“
na pozemku podle katastru nemovitostí: stavební parcela číslo 43 v katastrálním území Dolní
Vlčkovice. “). Uvedeným dnem byla řízení zahájena.
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad (dále jen
„stavební úřad“) věcně příslušný dle ustanovení § 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním
řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 stavebního zákona a s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu usnesením ze dne 29.
června 2011, č.j.:VÚP/24773-11/3327-2011/mai, o spojení řízení o vydání rozhodnutí o umístění
stavby a o stavební povolení, o této skutečnosti Vás stavební úřad v souladu s ustanovením § 76
odst. 3 správního řádu tímto vyrozumívá. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci
řízení seznámit nahlédnutím do spisu. V souladu s § 140 odst. 4 správního řádu bylo toto usnesení
pouze poznamenáno do spisu dne 29. června 2011.
Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního
zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým
účastníkům řízení současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s místním
šetřením na den
09. srpna 2011 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.

V souladu s ustanovením § 87 odstavec 2 stavebního zákona žadatel 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 místě určeném stavebním úřadem nebo na
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to
do doby veřejného ústního jednání. Náležitostí informace o záměru v území a podání žádosti o
vydání územního rozhodnutí upravuje § 8 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní,
stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Odbor
výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nejlépe v úřední dny: Po 8:00 - 17:00,
St 8:00 - 17:00).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být podle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním
jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

„otisk razítka“
Iva Marková
odborný referent

Upozornění pro žadatele :
správní poplatek ve výši 300,- Kč, variabilní symbol 8008005011, byl stanoven
dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17
odst. 1 písm. d), uhradit ho můžete poštovní poukázkou typu A na účet Město Dvůr Králové nad
Labem č. ú.:187580614/0300, k. symbol 0379 nebo osobně na pokladně Městského úřadu Dvůr
Králové nad Labem nebo převodem na účet Město Dvůr Králové nad Labem č.
ú.:187580614/0300, k. symbol 0558.
Po sejmutí žádáme Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší o vrácení oznámení – veřejné
vyhlášky doplněného potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor výstavby a ÚP Městského
úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15
dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce :
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím
dálkový přístup :
Veřejná vyhláška ( doporučeně) – k vyvěšení
Město Dvůr Králové nad Labem, Nám. T.G.Masaryka č.p.38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČO 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97,
544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
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Doručí se:
Účastníci řízení:(doporučeně do vlastních rukou)
Jan Vitebský, Dolní Vlčkovice č.p.5, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice č.p.97, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší
(dotčené orgány)
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.U Přívozu č.p.122,
500 03 Hradec Králové 3
(veřejnou vyhláškou, datovou schránkou, )
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
VČP Net, s.r.o., IČO 27495949, Pražská třída 485/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
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