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/28421-11/3756-2011/vn
Dvůr Králové nad Labem, dne 02. srpna 2011
Oprávněná úřední osoba: Voňková Renata, tel.: 499 318 263, e-mail.: vonkova.renata@mudk.cz
Žadatel:
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97, 544 44 Vlčkovice v
Podkrkonoší

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Dne 01.08.2011 podala Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97, 544
44 Vlčkovice v Podkrkonoší, žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území:

„Revitalizace stávajícího objektu č.p. 105 - část SO 2
– změna využití území na venkovní sportoviště“
na pozemku: stavební parcela číslo 116, pozemková parcela číslo 26/2, 679/6 v katastrálním
území Horní Vlčkovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Využití území obsahuje: jedná se o změnu využití území na venkovní sportoviště, součástí změny
využití území bude i zřízení sportovního hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal 15 m x 34,8 m,
sportoviště pro stolní tenis 5m x 10,2m, opěrnou zeď z beton. prefa palisád do 1 m výšky, nové
oplocení výšky 4 m včetně odstranění původního, boulder stěna – venkovní umělá lezecká stěna
včetně dopadové zóny 35 m2, odvodnění – drenáž, domovní rozvod plynu – z HUP do objektu č.p.
105 Vlčkovice.
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), oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a
současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání na den

01. září 2011 (čtvrtek) ve 13:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Dvůr Králové nad Labem – číslo dveří 223.
Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.
Dle § 87 odstavec 2 stavebního zákona je žadatel povinen zajistit, 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).
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků
územního řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným
pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství
stanoví zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou
adresovanou na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor výstavby a ÚP. O skutečnosti, zda osoba
domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena do okruhu účastníků, rozhodne stavební
úřad a to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního řádu.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.

otisk razítka

odborný referent
Renata Voňková
Příloha (pro žadatele): 1x složenka na 1000,- Kč (kopii dokladu o zaplacení předložte na Odbor
výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem), číslo účtu/kód banky:
187580614/0300, variabilní symbol 8008005030.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................

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

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

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení
řízení – veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po
sejmutí žádáme o vrácení oznámení o zahájení řízení – veřejné vyhlášky, opatřené
potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list oznámení) na Odbor
výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení
– veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu
Dvůr Králové nad Labem.

Doručí se:
Účastníci řízení:
Doporučeně do vlastních rukou:
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice č.p.97, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
(+ veř. vyhl.)
Veřejnou vyhláškou:
Karel Možiš, 05.04.1947, Horní Vlčkovice č.p.63, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Marie Kuklová, 08.09.1935, Jungmannova č.p.1406, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Renáta Pasovská, 13.06.1963, Sezemická č.p.1347, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Jana Remešová, 26.11.1971, Ke Kamenci č.p.1358, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Marcela Lelková, 17.03.1973, Horní Vlčkovice č.p.17, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Jaroslav Pokrupa, 21.08.1975, Horní Vlčkovice č.p.17, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Datová schránka:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p.59, Plačice, 50004 Hradec Králové 4, DS:
PO, 6m8k8ey
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266, 14022 Praha 4 - Michle, DS: PO,
d79ch2h
Dotčené orgány:
MěÚ Dvůr Králové n.L., k rukám koordinátora (opk,vh,odp), náměstí T.G.Masaryka č.p.38, 54401
Dvůr Králové nad Labem
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.U Přívozu č.p.122, 500 03 Hradec
Králové 3, DS: OVM, yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p.196, 501 01 Hradec
Králové, DS: OVM, dm5ai4r
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší (silniční správní úřad), Vlčkovice v Podkrkonoší č.p.97, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem, DS: OVM, 4tsbaib
a.a.
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