MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ, ODBOR VÝSTAVBY
náměstí Československé armády 3, PSČ 551 33, úřední osoba Petr Kunst  491 847 252, e-mail : kunst@jaromer-josefov.cz

Č. j. : VÝST-4956-9/2010-Kt
PDMUJA 8402/2011

V Jaroměři 1. března 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č. 9/2011
z územního řízení o umístění stavby, zahájeného podáním 13. července 2010 žádosti o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby právnickou osobou žadatele, kterou je Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, se sídlem 14000 Praha 4, Na Pankráci 546/56,
za níž vystupuje pan Ing. Marek Novotný, ředitel správy Hradec Králové, která ke svému zastupování zplnomocnila
Valbek, spol. s r.o., se sídlem Liberec, Vaňurova 505/17, IČ 482 66 230, se zmocněncem ve statutárním orgánu, kterým je pan Ing. Roman Lenner, jednatel společnosti.
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby,
jako stavební úřad příslušný
působností ustanovením § 13 odstavec (1) písmeno f), výkonem stavebního a státního dozoru v § 132 odstavec (1)
a § 171 odstavec (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve změně zákonů č. 68/2007 Sb.,
191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb. (dále jen „stavební
zákon“),
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,
současně jako správní orgán
věcí a místem příslušný v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve změně zákonů č. 413/2005 Sb.,
384/2008 Sb., 7/2009 Sb., 227/2009 Sb. (dále jen „ správní řád “), jehož úkony v souladu s ustanoveními v § 15 odstavec (2)
správního řádu a v § 172 odstavec (1) stavebního zákona provádí Petr Kunst, samostatný odborný referent, jako oprávněná
úřední osoba pověřená vedoucím správního orgánu,

vzhledem k rozsahu písemnosti
neumožňující vyvěšení celého jejího obsahu
úředním postupem v ustanoveních
§ 20 odstavec (1) a (2) a v § 92 odstavec (3) stavebního zákona,
v ustanoveních § 25 odstavec (2) a v § 144 odstavec (6) správního řádu
velkému počtu účastníků řízení
jejichž postavení vymezují ustanovení
v § 85 odstavec (2) písmeno a) až c) stavebního zákona
a) vlastníkům pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a těm, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám,
b) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
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oznamuje možnost převzetí
Územního rozhodnutí č. 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,
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,

v pracovní dny po celou pracovní dobu v pondělí a ve středu od 7 do 17 hod, v
úterý od 7 do 15 hod, ve čtvrtek od 7 do 14.30 hod, v pátek od 7 do 14 hod v kanceláři
stavebního úřadu ve 2. poschodí budovy čp. 3 náměstí Československé armády v Jaroměři.
Doporučuje se předchozí ohlášení u úřední osoby na telefonní číslo 491 847 252 nebo
mobilní telefon 737 832 046.
Doručení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením v § 25 odstavec (2) správního řádu a v § 20 odstavec (2) stavebního zákona se provádí vyvěšením Oznámení o možnosti převzetí Územního rozhodnutí č. 9/2011 na úřední desce Městského úřadu Jaroměř, který písemnost doručuje s vyznačením dne vyvěšení. Se splněním povinnosti ke zveřejnění oznámení též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové stránce Jaroměře www.jaromer-josefov.cz, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Ustanovením § 20 odstavec (1) stavebního zákona Oznámení o možnosti převzetí
Územního rozhodnutí č. 9/2011 se zveřejňuje vyvěšením na úředních deskách Obecních
úřadů Dolany, Heřmanice, Hořenice a Velký Třebešov, proto se považuje za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. V případě potřeby se oznámení
zveřejní i jiným způsobem v místě obvyklým.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Petr Kunst, v. r.
samostatný referent odboru výstavby

razítko a podpis oprávněné osoby
datum vyvěšení :

datum sejmutí :

