MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB
odbor výstavby, životního prostředí a majetku
náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub I
Tel./Fax: +420 485 147 051, e-mail: odbor.vystavby@cdub.cz , IČO: 262 722

Doporučeně
Žadatel:
RNDr. Petr Bartůněk (nar. 10.8.1964), Dušní 928/1, 110 00 Praha
MUDr. Jana Bartůňková (nar. 30.9.1962), Dušní 928/1, 110 00 Praha
Zástupce:
Ing. Jana Špringlová (nar. 26.2.1981), Uralská 96/5, 460 10 Liberec 10

Čj.:
Vyřizuje:
Datum:

MUCD 272/2014
Košková
2014-01-22

NAŘÍZENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ V
ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
Dne 2.12.2013 podali RNDr. Petr Bartůněk (nar. 10.8.1964) a MUDr. Jana Bartůňková (nar.
30.9.1962), oba bytem Dušní 928/1, 110 00 Praha, v zastoupení Ing. Janou Špringlovou (nar.
26.2.1981), Uralská 96/5, 460 10 Liberec 10, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
studny a vodovodní přípojky na st.p.č. 32 a p.p.č. 382/1, 382/2 a 696/1 v k.ú. Vápno, obec Hlavice,
okres Liberec.
Jedná se o: stavbu vrtané studny o hl. 65-70 m´ na p.p.č. 382/1 v k.ú. Vápno (souřadnice
Y=699995,3; X= 988302,768), s vodovodní přípojkou na p.p.č. 382/1, 382/2 a 696/1 a st.p.č. 32 v k.ú.
o délce cca 40 m´.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
RNDr. Petr Bartůněk (nar. 10.8.1964), Dušní 928/1, 110 00 Praha
MUDr. Jana Bartůňková (nar. 30.9.1962), Dušní 928/1, 110 00 Praha
Obec Hlavice, Hlavice 54, 463 48 Všelibice
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Obec Hlavice, Hlavice 54, 463 48 Všelibice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Oldřich Müller, Vápno 20, 463 48 Všelibice
Zdeňka Tvrzníková, Svatovítské náměstí 13, 463 52 Osečná
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Dnem podání výše uvedené žádosti bylo zahájeno územní řízení.
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Stavební úřad dne 19.12.2013 písemností č.j. MUCD 3690/2013 oznámil zahájení územního řízení a
současně nařídil k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den 16.1.2014 (čtvrtek) v 9 00 hodin se
schůzkou pozvaných na p.p.č. 382/1 v k.ú. Vápno.
Dne 16.1.2014 bylo provedeno místní šetření a veřejné projednání při kterém byl sepsán na místě
protokol.
Stavební úřad při MěÚ v Českém Dubě příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zák.č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu
s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona opakovaný termín veřejného ústního jednání dotčeným
orgánům státní správy a známým účastníkům výše uvedeného územního řízení na den
25.2.2014 (úterý) v 10 30 hodin
se schůzkou pozvaných na p.p.č. 382/1 v k.ú. Vápno.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout, do dne konání ústního jednání na Stavebním úřadě v Českém
Dubě v úřední dny (pondělí a středa od 8 – 11.30, od 12.30 – 17 hod, pátek od 8 – 11.30, od 12.30 –
14 hod ) a při ústním jednání nebo po předem domluveném termínu v ostatní pracovní dny.
Dotčené orgány a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
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 podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že
podal žádost byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se
má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Informace o záměru musí
obsahovat náležitosti stanovené v § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního plánování. Pokud žadatel uvedenou povinnost
nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní 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.
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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.

otisk úředního razítka
Dana Košková
referent stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 30 dnů před dnem veřejného ústního jednání na úřední
desce Města Český Dub, na stránkách www.cdub.cz, na úřední desce Obce Hlavice a na
www.obechlavice.cz.
Vyvěšeno dne:…………………………….

Sejmuto dne: ………………………………

vyvěšeno dne:…………………………….

Sejmuto dne: ………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky.
Obdrží do vlastních rukou:
Zástupce žadatele: Ing. Jana Špringlová, Uralská 96/5, 460 10 Liberec 10
Obec Hlavice, Hlavice 54, 463 48 Všelibice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Oldřich Müller, Vápno 20, 463 48 Všelibice
Zdeňka Tvrzníková, Svatovítské náměstí 13, 463 52 Osečná
Za Liberecký kraj: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06
Liberec
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Doručí se: Na vědomí:
Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše 22, 460 59 Liberec 1
Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 22, 460 59 Liberec 1
Obvodní báňský úřad v Liberci, Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 1
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
spis
Příloha: situace

3

