MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE
stavební úřad
nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
Č.j.:
Č.spisu:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MUHC-SU/23239/2011/SV
19136/2011
L. Švambergová
492 105 429
492 105 183
svambergova@horice.org

V Hořicích, dne : 21. 11. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Petrovičky, IČ 00578509, Petrovičky 35, 508 01 Hořice v Podkrkonoší,
kterou zastupuje PROIS a. s., IČ 25943022, Veverkova 1343, 500 11 Hradec Králové 11
(dále jen "žadatel") podal dne 23. 9. 2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Vodovod Petrovičky
na pozemku parc. č. 358, 413, 440, 451, 454/1, 454/3, 454/17, 454/20, 458, 553/1, 553/2, 555, 557/1,
557/2, 559/1, 559/3, 560/1, 560/6, p. p. k. 375/1 v katastrálním území Petrovičky u Hořic, dále na
pozemku parc. č. 688/1, 688/6, 699/1, p. p. k. 688/5 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
22. prosince 2011 (čtvrtek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu (m. č. 221 v 1. patře budovy Městského úřadu
Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad č. p. 342 v Hořicích).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hořice, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8,00 - 12,00 a
13,00 - 17,00 hod.; v jiné dny po telefonické domluvě).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Gabriela Vaňkátová
vedoucí stavebního úřadu

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

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

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

Obdrží:
Doporučeně:
Účastníci (zástupci) podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
PROIS a. s., IDDS: m3yvxfg
Obec Petrovice, IDDS: r2xapjn
K vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Obecní úřad Petrovičky, IDDS: p9zapqw
Obecní úřad Petrovice, IDDS: r2xapjn
Dotčené orgány:
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Městský úřad Hořice, odbor dopravy, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 2umb8hk
Městský úřad Nový Bydžov, odbor dopravy, IDDS: 2umb8hk
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský - orgán ochrany ZPF, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508
19 Hořice
Na vědomí:
Regionální muzeum a galerie Jičín, IDDS: d6qk7g3
Veřejnou vyhláškou:
Účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

