Městský úřad Nový Bydžov
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Č.j.: V/13474/2012/Lon
Nový Bydžov, dne 18. září 2012
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lonská Eva, tel.: 495 703 953, e-mail.: lonska@novybydzov.cz
Stavebník:
Ing. Karel Novotný, nar. 28.04.1944, Vachkova 828/4, 500 09 Hradec Králové 9

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 14.09.2012 podal Ing. Karel Novotný, nar. 28.04.1944, Vachkova 828/4, 500 09 Hradec
Králové 9 návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, jehož předmětem je stavba: Rekreační
domek na pozemku: dle GP č. 165-39/2012 stavební parcela číslo 139/3, pozemková parcela
číslo 168/4 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo zahájeno
kolaudační řízení.
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný dle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších platných předpisů zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v souladu s ustanovením § 190 odstavec 5 tohoto zákona, oznamuje
podle § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších platných předpisů zahájení kolaudačního řízení dotčeným orgánům a známým
účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s místním
šetřením na den

11. října 2012 (čtvrtek) v 10:30 hodin,
se schůzkou pozvaných na místě stavby tj. na pozemku st.par.č.139/3 v kat. úz. Petrovice u
Nového Bydžova.
Nejpozději při ústním jednání stavebník předloží:
1. Protokol o rozboru vody ze studny od akreditované laboratoře.
2. Doklad o zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. Poplatek poukažte na bankovní účet číslo 190001621511/0100, variabilní symbol 215 nebo zaplaťte na pokladně MÚ Nový Bydžov,
případně použijte přiloženou složenku.
Tímto žádáme Obecní úřad Petrovice o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání (odbor výstavby a
životního prostředí MÚ Nový Bydžov, úřední dny: Po 7:30-11, 12:30-17, St. 7:30-11, 12:30-17) a
při ústním jednání.
Účastníci kolaudačního řízení a dotčené orgány mohou své námitky uplatnit nejpozději při tomto
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho
zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
Datum: 18.09.2012 10:26:54 +02:00

Příloha:
Složenka na částku 100,-Kč.
Doručí se:
Účastníci řízení:
Ing. Karel Novotný, Vachkova 828/4, 500 09 Hradec Králové 9
Dotčené orgány:
MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov
Datová schránka:
Obecní úřad Petrovice, Petrovice č.p.104, 503 55 Petrovice, DS: OVM, r2xapjn
Na vědomí:
Datová schránka:
Obecní úřad Petrovičky, Petrovičky č.p.35, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, DS: OVM, p9zapqw

Č.j.: V/13474/2012/Lon

2

