Městský úřad Nový Bydžov
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Č.j.: V 11924/2011 1262/2011 Lon
Nový Bydžov, dne 12. července 2011
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lonská Eva, tel.: 495 703 953, e-mail.: lonska@novybydzov.cz
Navrhovatel:
NOVOS Nová Paka s.r.o., IČ 25299174, Jičínská č.p.66, 507 11 Valdice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ
VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 30.5.2011 podal(a) NOVOS Nová Paka s.r.o., IČ 25299174, Jičínská č.p.66, 507 11 Valdice,
návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu:
Přístavba zkušební vývojové dílny na pozemku: pozemková parcela číslo 39/1 v
katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení a stavební řízení.
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen "stavební zákon"), usnesením ze dne 12.07.2011 vydaným pod č.j.
V 11928/2011 Lon rozhodl podle § 78 odstavec 1 stavebního zákona o spojení výše uvedeného
územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení
seznámit nahlédnutím do spisu.
Stavební úřad usnesením č.j. V 10135/2011 Lon ze dne 10.06.2011 řízení přerušil a vyzval
stavebníka k doplnění podání. Žádost byla doplněna dne 08.07.2011.
Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odstavec 1 stavebního
zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým
účastníkům řízení. Současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání
spojené s místním šetřením na den

18. srpna 2011 (čtvrtek) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém, tj, na pozemku par.č. 39/1 kat.úz Petrovice u Nového
Bydžova.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě
důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě stavebník doplní:
•

Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč. Částku poukažte bezhotovostně
na účet č. 19-0001621511, kód banky 0100, var.symbol 12101361 nebo uhraďte na

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
Datum: 13.07.2011 12:35:37 +02:00

pokladně Městského úřadu Nový Bydžov. Kopii dokladu předložte na odbor výstavby a
životního prostředí.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem spojeného stavebního a územního
řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (odbor
výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, úřední dny: Po 7:30-11, 12:30-17, St. 7:30-11,
12:30-17).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový
přístup po dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:
Účastníci řízení:
Irena Divišová, Petýrkova č.p.1991, 14800 Praha 414
Růžena Honová, Komárov č.p.8, Kladruby nad Labem, 53371 Dolní Roveň
Radek Vávra, Semín č.p.189, 53316 Vápno u Přelouče
Vratislav Vávra, Smetanovo nábřeží 8 č.p.1185, 50002 Hradec Králové 2
Datová schránka:
NOVOS Nová Paka s.r.o., Jičínská č.p.66, 50711 Valdice, DS: PO, jahqn4v
Obec PETROVICE, Petrovice, 50355 Petrovice, DS: OVM, r2xapjn
Dotčené orgány:
MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č.p.1, 50401 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p.1, 50401 Nový Bydžov
Č.j.: V 11924/2011 1262/2011 Lon
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Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.U Přívozu č.p.122, 50003 Hradec Králové
3, DS: OVM, yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje, Habrmanova č.p.196, 50101 Hradec Králové,
DS: OVM, dm5ai4r
Obecní úřad Petrovice, Petrovice č.p.104, 50355 Petrovice, DS: OVM, r2xapjn
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