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Městský úřad Nechanice. odbor výstavbv a životníhoprostředí
Husovo náměstí čo.83
SZ: SP -Nech0049l201I, ěi,03331201I
oprávněnáúřední
osoba:DanaRollová,
tel.4987'73820e-mail:stavebni@nechanice.cz

Oznámení

503 15 Nechanice
N echa nice.1 0 . 3 . 2 01 1

veřejná vyhláška
o zahájení územního ÍÍzení

Dne 12. I. 2011 podali Miroslav Pour, nar. 22.6.1968 a Eva Pourová, nar. 15.1.1968,oba
bytem Pšánky 14, 50315 Nechanice, u Městského úřadu Nechanice, odboru qýstavby a životního
prostředí, žádost o vydání územníhorozhodnutí na umístěnístavby pro bydlení, vedenépod názvem.
Novostavba rodinnéhodomu na p'p.é,32ll(zahrada)a32/4(zahrada)v k.ú.Pšánky,obec Pšánky (dále
jen,,stavba..). Uvedeným dnem bylo zahájeno územnířizeni.
Popis stavby: Rodinný dům o 1 býové jednotce s kry{ým stáním pro dvě osobní vozidla a
stavby doprovodné. Čov, domovní ěástí přípojek - vodovodní,kana|izaění' dešťoých vod' zpevněné
plochy(soubor staveb). Rodinný dům - zastavéná plocha 183m2, nepodsklepený, s obytným
podkrovím, střecha sedlová. Přípojky jsou strívající(sou ukoněeny na hranici pozemku), budou
rozšířeny do rodinného domu. Splďkové vody budou předčištěny v domovní Čov' Pozemek je
oplocen. Souěástí stavby jsou drobné úpravy terénu a provedení zpevněných ploch pro přístup a
přijezÁ.
Městshý úřad Nechanice, odbor ýstavby a životního prostředí, jako obecný stavební úřad
příslušnýpodle $ 13 odst.l písm.f),$ 190 odst.l a $ 84 odst.l zákona ě.183/2006 Sb., o územním
plrínovránía stavebnímřádu (stavební zákon), v platném zněni, (dále jen o,stavebnízákon,,)' oznamuje
podle $ 87 odst'l stavebního zéů<onazabájeni
územníhořízení všem znáLmý,rn
účastníkům
územního
řízeni a dotěeným orgánůma souěasně nařizuje k projednání ádosti veřejnéústníjednání na
čtvrtek 14. dubna 2010 v 13.15 hodin se schůzkou pozvaných na místě stavby
v kanceláři stavebního úřadu v Nechanicích, Husovo nám. čp.83 . 1. patro, vpravo.
Závazná stanoviska dotěených orgiínů,námitky úěastníkůÍizenía připomínky veřejnosti musí
bý uplatněny nejpozději při veřejném ústnímjednání, jinak se k nim nepřihlíží.Uěastník Íízeníve
sných námitkách uvede skuteěnosti, které zakládají jeho postavení jako úěastnka Íizení a důvody
podrínínrámitek.K námitkrám,kterénesplňují uvedenépožadavky, se nepřihlíží' Nechá-li se někteý z
účastníkuÍizeni zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc. Do podkladů roáodnutí lze
nahlédnout v kancelráři zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedenéovúřední dny pondělí a
středa:8.00-12,00a 13.00-17.00hodin, nebo po dohodě s oprávněnou úředníosobou v provozní době
úřadu.
Upozornění pro žadatele: Ve smyslu $ 87 odst.2 stavebního zókona žadatel zajistí, aby
informace o jeho záměru a o totn, žepodal žódost o vydóní územníhorozhodnutí, byla bezodkladně
poté, co bylo nařízeno veřejné ústníjednání, vyvěšenana vhodnémveřejně přístupnémmístě u stavby
nebo pozemku, na nichž se mó zóměr uskutečnit,a to do doby veřejného ústníhojednóní. Součóstí
informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou
povinnost nesplní,stavební úřad nařídí opakovanéveřejné ústníjednání.
Ťizeni zastupovat, předložíjeho zástupce písemnouplnou moc.
Nechá-li se někÍeý z úěastníků
Stavební úřad současnědáxá úěastníkůmÍizeni možnostvyjádřit se k podkladům roáodnutí
ve věci, ve smyslu ustanovení $ 36 odst. 3 zákonaě. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znéni, ato
do 3 pracovních dnůpo skončeníústníhojednání v kanceláři stavebníhoúřadu.
Stavební úřad souěasně upozorňuje úěastníkyÍízení,Že tato lhůta sloužípouze k seznámení
s kompletním spisem před vydáním územníhorozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění
námitek. Případné námitky, uplatněné v rámci této lhůty, by byly námitkami opožděnými, k nimž

stavební úřad nepřih|íži ve smyslu zásady koncentraceťlzcni' zakotvenév ustanovení 89 odst.l
$
stavebního zákona,
K ústnímujednání stavebník doloží stanoviskoMM I{Ií o'dborŽP, stanoviskoČEz a.s. k připojeni
rodinnéhodomu.
otisk razítka

Dana Rollqvá
vedoucí odboru ýstaňy

a ŽP

Učastníci řízení dle $ 85 odst.1 písm,a) stavebního zókona a $ 27 odst.I sprtivního řódu _ doručíse jednotlivě:

Miroslav Pour,nar.22,6.1968,
Pšánky14,50315Nechanice_Žaditet,spoleěnýzrrrocněnec
ErraPourová, nar. 15.1.1968,Pšánky14, 503l 5 Nechanice_ Žadate|

Učastníci řízení dle $ 85 odst.l písm b) stavebního zókona a
jednotlivě:

$27 odst.2 a 3 správního řódu - doručíse

obec Pšránky,
Pšánkyěp.10,50315\ggfoanice,IČ 48|46994

Učasníci řbení dle $ 85 odst.2 stavebního zákona a $ 27 odst.2 a 3 spróvního řódu _ doručí se veřejnou
vyhláškau úřední deska MěÚ Nechanice a oÚ Pšó;ky a dtile způsoibem umožňujícím dálkolrý prísíup
www.nechanice.cz

obec Pšrínky,
Pšánlcyěp.lO, 50315Nechanice,IČ 48146994
Dezider Papp, Pšrínky15,50315Nechanice
DeziderPapp,Petrovičky4, 5080l Hořice
RůženaPappová,
Pšánky15,50315Nechanice
Miroslav Váwa, Kobylice ó6, 5040l Noý Bydžov.
JaroslavaVávrová, Kobylice 66,5 04o1 Nový Bydžov
Milan Lodr,Erbenova|774,50801
Hořice
HanaLodrovii Erbenova1774,5080lHořice
Miroslav Pour (1939),Pšánky14,50315Nechanice
Alena Pourová'Pšánky14,50315Nechanice
Královéhradeclcí
provozní,a.s.,vítaNejedlého893, 50003HradecKrálové,IČ 48172898
RwE Distribučníslužby's.r.o.'Plynárenskrá499/I,65702Brno, IČ 27935311
ČEz Distribuce,a.s.,Teplická 87418,4o5ozDěěín4,tČ zqlzgózs
Telefónica02 CzechRepublic,a.s.,
olšanská55/5'130 34Praha3

Dotčenéorgóny _doručí se j ednotlivě:

Magistrát města[kadec Králové,odbor památkovépéěe,třídaČsa e.p.+o8,50200 řIradec Králové
Magistrát města flradec Králové, odbor životníhoprostředí,trida čse č.p.408,502 00 Hradec
Králové
Magistrát městal{radec Králové, odbor hlavníhoarchitekÍa_ Úraa územního
plánování,trida ČsA
č.p.408,
502 00I{radecKrálové
Hasičs\ýzáchrannýsborKrálovéhradeckého
kraje,nábřežíU Přívozuě.p.|22, 5o0 03 HK
Veřejnostise doručujeveřejnouvyhláškou: úřednídeskaMěÚ Nechanicea oÚ rsanry a dále způsobem

umožňujícímdál koý př ístup - www.nechanice.cz

Toto oznámení musí bý vyvěšeno po dobu 15 dnů!
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Machoveova 285
500 O4.HradecKrálovó
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Krai : KrálovéhradeckÝ o.U.: Pšánkr
14' 503 15 Nechauice Stuoeň
DUR
Inýestoť: Evo a Miros|av Pourovi, Pšán|<y
Akce:
12 | 2.010
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