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Ve Vysokém Veselí dne 29. 11. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí, IČ: 00272418 zastoupené na
základě plné moci firmou PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 259430022
(dále jen „žadatelé“) podali dne 24. 11. 2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
„Vysoké Veselí – inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z1 – I. etapa“
umístěné na pozemcích p.č. 487/48, 491/7, 491/11, 491/37, 491/14, 495/8, 491/16, 491/1, 491/20, 491/9,
487/14, 487/1, 491/18 v katastrálním území Vysoké Veselí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Stavba obsahuje:
SO-01 Kanalizace a vodovod
SO-02 STL plynovod
SO-03 Veřejné osvětlení
SO-04 Komunikace
Městský úřad Vysoké Veselí, stavební úřad jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje
zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry
v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

29. 12. 2017
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu
Vysoké Veselí ve dnech pondělí a středa, 8-12 + 13-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po
telefonické domluvě na č. tel. 493 524 360.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
p.č. 491/8, 491/35, 491/37, 487/45, 487/47, 666/1, 487/3, 487/13, 487/15, 487/43, 491/21, 487/56,
491/15, 491/18, 491/21, 491/22, 491/24, 495/13, 495/14, 620, 491/32, 491/35, 495/12, 666/1, st. 314, st.
315, st. 316, st. 317, st. 318, st. 319, st. 322, 487/21, 487/26, 487/27, 487/28.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a mohou se před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
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nebo regulačního plánu se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým
je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Josef Oliva
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 29. 11. 2017

Sejmuto dne: …………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Doporučeně:
Účastníci (zástupci) podle § 27 odst. 1, správního řádu
Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí
PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
K vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí
Dotčené orgány:
MěÚ Jičín - odbor životního prostředí, IDDS: ztmbqug
MěÚ Jičín – odbor investiční výstavby a údržby města, IDDS: ztmbqug
MěÚ Jičín – odbor dopravy, odd. silničního hospodářství, IDDS: ztmbqug
KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín IDDS: yvfab6e
Na vědomí:
Regionální muzeum a galerie Jičín, IDDS: d6gk7g3
Veřejnou vyhláškou:
Účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
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