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Č. j. : VÝST-4956-15/2010-Kt
PDMUJA 28542/2011

V Jaroměři 1. srpna 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

po předchozích úkonech v souladu s ustanovením v § 5 správního
řádu s pokusem sjednání smíru mezi odvolávajícími se účastníky a
žadatelem o vydání územního rozhodnutí,
ve vztahu k ustanovením v § 25 a v § 144 odstavec (5)
a z úřední povinnosti v ustanovení § 86 odstavec (2) správního řádu
veřejnou vyhláškou

velkému počtu účastníků řízení
VÝZVA O VYJÁDŘENÍ K ODVOLÁNÍM
PROTI ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ č. 9/2011
podaným 30. března 2011 účastníky územního řízení panem Bohumilem
Lemberkem, panem Ing. Pavlem Ottem, panem Josefem Ottem, paní
Vlastou Lemberkovou.
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, s působností stavebního úřadu
ustanovením § 13 odstavec (1) písmeno f) a § 190 odstavec (1) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
s věcnou a místní příslušností ustanoveními § 10 a § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),
ve vztahu k ustanovení v § 13 odstavec (5) stavebního zákona pro vydání územního rozhodnutí v katastrálním území Hořenice, Heřmanice nad
Labem, Jaroměř, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Svinišťany a Velký Třebešov příslušný Usnesením z 29. 3. 2010 zn. 3581/UP/2010/Dm nadřízeného stavebního úřadu, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu,

jejichž postavení vymezují ustanovení
v § 85 odstavec (2) písmeno a) až c) stavebního zákona
a) vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn, a ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto
pozemkům nebo stavbám,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,

zasílá a vyzývá je
o vyjádření k podaným odvoláním
proti Územnímu rozhodnutí č. 9/2011
z 1. března 2011 s čj. VÝST-4956-8/2010-Kt-9/2011
o umístění souboru staveb
 Silnice I/33 Jaroměř, obchvat v délce úseku 6554 m napojením na
stávající obchvat České Skalice ve Velkém Třebešově,
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se 3 mostními objekty, mimoúrovňovou křižovatkou a přeložkami
silnic III. třídy, v katastrálním území Hořenice, Heřmanice nad
Labem, Jaroměř, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Svinišťany,
Velký Třebešov,

ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této výzvy.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Petr Kunst, v. r.
samostatný referent odboru výstavby

Doručení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odstavec
(2) správního řádu se provádí vyvěšením oznámení o zahájení řízení na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; s vyznačením
dne vyvěšení.
Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na
internetové stránce města Jaroměře www.jaromer-josefov.cz. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v
této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé uváděného ustanovení.
Ustanovením § 20 odstavec (1) stavebního zákona Oznámení se zveřejňuje vyvěšením na úředních deskách obcí Dolany, Heřmanice,
Hořenice, Jaroměř a Velký Třebešov, proto se považuje za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. V případě
potřeby se písemnost zveřejní-může zveřejnit-i jiným způsobem v místě
obvyklým.

razítko a podpis oprávněné osoby
datum vyvěšení :

datum sejmutí :

