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Oznámení
zahájení územního řízení
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Obec Blatce (IČ 00673099), zastoupená paní starostkou Jindřiškou Gabrielovou Pepmou,
se sídlem Houska č.p. 79, 47201 Doksy, podala dne 15.října 2012 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby:
Propojovací vodovodní řad Blatce - Roveň,
na pozemcích (jejich částech) KN 1424/1,576/5, 1438/3, 1436/1 a 475/1 v k.ú. Blatce, obec
Blatce.
V současné době je osada Roveň zásobována vodou z místní studny, která nesplňuje
kritéria vody pitné a proto bude tento zdroj odpojen. Nově bude osada Roveň zásobena
propojovacím vodovodním řadem z HD-PE DN63 v celkové délce 612m, který bude napojen
na veřejný stávající vodovod PE DN80 obce Blatce. Stávající vodám a v osadě Roveň bude
odpojena od přípojek a přípojky budou napojeny na nový vodovod. Celá trasa vodovodu je
navržena ve stávající cestě, která spojuje tyto dvě části obce.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad v Dubé, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 a § 13
odst. 2 zákona
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební
zákon') ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je vydán
územní nebo regulační plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona
oznamuje stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti
nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den:
č.

č.

20.listopadu 2012 (úterý) v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě navrhované stavby - p.p.č. 1424/1 Blatce.
Upozornění pro žadatele:
Dle § 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 místě určeném stavebním úřadem (hranice pozemku p.č. 1424/1
směrem ke komunikaci) do doby veřejného ústního jednání. Pokud žadatel uvedenou.

povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Informace o záměru
v území obsahuje údaje předepsané v § 8 vyhl.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, tj.:
Identifikační údaje o žadateli dle § 37 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,
Předmět spojeného územního a stavebního řízení a jeho stručnou charakteristiku,
Parcelní čísla dotčen ých pozemků,
Údaj, zda předmět spojeného územního a stavebního řízení vyžaduje posouzení vlivu na
životní prostředí,
Místo a čas veřejného ústního jednání,
Upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení,
dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak, že se
k nim nepřihlíží,
Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu
řízení a jeho vazeb a účinku na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a
staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru.
č.

Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem spojeného územního a
stavebního řízení, je povinen podle § 54 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., o správním řízení
(správní řád), strpět ohledání na místě a k tomuto účelu pozemky a stavby zpřístupnit.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu městského
úřadu v Dubé v úředních hodinách (Po, St, 7.00-16.30), v ostatní dny po telefonické domluvě,
nebo při ústním jednání.

Lenka Čermáková
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne
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Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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