Číslo jednací: 1217/2010/232/V Pos
14.května 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD V ÚPICI, odbor výstavby
Pod Městem 624 Úpice 542 32
_________________________________________________________
Číslo jednací: 1217/2010/232/V Pos
Vyřizuje: Posdienová Lenka

Úpice, dne 14.května 2010

Žadatel:
Kadaník Jaromír, narozen 16.1.1978, Libňatov 126, 542 36 Libňatov
adresa pro doručení: Milovice nad Labem, Průběžná 605, 289 23 Milovice nad
Labem
Účastníci řízení o umístění stavby (dle ust. § 85 odst. 1 SZ - doručí se jednotlivě):
Obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36
Účastníci řízení o umístění stavby (dle ust. § 85 odst. 2 SZ - doručí se veřejnou
vyhláškou):
Pettera Josef, Karoliny Světlé 2151, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Petterová Jiřina, Karoliny Světlé 2151, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Kadaník Jaromír (nar. 1953)Libňatov 126, Libňatov 542 36
Kadaníková Věra, Libňatov 126, Libňatov 542 36
Vodovodní družstvo Tomkova Studna, jednatel: Josef Jindra , Libňatov 39, 542 36
Lesy ČR s.p., Přemyslova 19, čp. 1106, Hradec Králové 501 68
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02
Telefónica 02, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22
Dotčené orgány :
Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a územního plánování
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a
vodního hospodářství
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče
Městský úřad Úpice, oddělení správy lesního majetku a životního prostředí
Obec Libňatov – orgán ochrany přírody a ovzduší
OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
veřejnou vyhláškou
Dne 10.května 2010 podal pan Jaromír Kadaník narozen 16.1.1978, bytem
Libňatov 126 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
„rodinného domu s vestavěnou garáží, čistírny odpadních vod včetně nátokové
kanalizace s odváděním vyčištěných odpadních vod do přilehlé vodoteče
Maršovka, přípojky vodovodu, přípojky elektro NN a zpevněných ploch“ na
pozemcích parcelní číslo 125, 121/2, 176/2, 126, 176/1, 1158, 130/1 vše v obci, části
obce a katastrálním území Libňatov, kraj Královéhradecký. Dnem podání návrhu u
místně a funkčně příslušného správního orgánu bylo zahájeno řízení o umístění
stavby výše uvedené.
Popis záměru: Na p.p.č. 125 bude umístěn nový izolovaný rodinný dům s jednou
bytovou jednotkou a vestavěnou garáží. Na p.p.č. 176/2 bude umístěna DČOV s odváděním
přečistěné odpadní vody do přilehlé vodoteče Maršovka, kanalizace bude vedena po p.p.č.
126, 176/1 a 1158. Z p.p.č. 130/1 bude napojena přípojka elektro. Vodovod bude napojen na
p.p.č. 125. Všechny uvedené pozemky jsou v katastrálním území Libňatov.
Tel. 499 859 077, 499 781 533, fax. 499 881 730
e-mail stavebni.odbor@upice.cz
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Městský úřad v Úpici, odbor výstavby, příslušný obecný stavební úřad podle §
13 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ustanovení § 190 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a současně
nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den
17.června 2010 – čtvrtek v 10,00 hod.
se schůzkou pozvaných na místě navrhované stavby na p.p.č. 125 v Libňatově.
Poučení

 podle ust. § 87 odst. 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 vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na
pozemku, na němž má být záměr uskutečněn, 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 veřejné ústní jednání.
 dle ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád), nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc, plná moc může být udělena i do protokolu. Zúčastní-li se veřejného ústního
jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání,
podle ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona zvolí si společného zmocněnce.
 podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona účastníci územního řízení mohou své námitky uplatnit
nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska
dotčené orgány.
 podle ustanovení § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu se nepřihlíží
 podle § 89 odst. 3 stavebního zákona 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
 podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje uplatňuje v územním řízení námitky k
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba která je účastníkem řízení podle ust. § 85 odst.
2 písm. a)b) a d) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu jakým je její
právo přímo dotčeno. Osoba která je účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. c) může v
územním řízení uplatňovat námitky pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
 podle ust. § 20 odst. 1 stavebního zákona zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách, považuje se za den vyvěšení den ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.

Uvedená lhůta tj. do 17.6.2010 je zároveň lhůtou pro nahlížení do spisu dle § 38
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), pro vyjadřování se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 1 správního řádu.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu v Úpici, odboru
výstavby (návštěvní dny pondělí a středa 8,00-16,30 hod.) a při ústním jednání.

Vedoucí odboru výstavby
Bc. Libuše R ü c k e r o v á
v zastoupení Lenka Posdienová
referent odboru výstavby

Tel. 499 859 077, 499 781 533, fax. 499 881 730
e-mail stavebni.odbor@upice.cz
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příloha:
kopie mapy katastru nemovitostí:
177/2
-205
čp.181

-117
čp.109

-197
čp.160

177/1

čp.112

121/1

1 76/2

176/1

126
121/2

106
5/ 1

122/1

123/1

-106
čp.4

-109
čp.56
-240

125

1 092

-110
čp.78
122/2

130/1

-252
čp.126

786/1
787
786/2

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu
Úpice a obce Libňatov, poslední den této lhůty je dnem doručení. V souladu s
ustanovením § 25 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů se rozhodnutí současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne:

Tel. 499 859 077, 499 781 533, fax. 499 881 730
e-mail stavebni.odbor@upice.cz

Sejmuto dne:
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