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Žadatel
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé Podolí

OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
Městys Bílé Podolí, IČO 00235997, zastoupený starostou městyse, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé Podolí dále jen
(,,stavebník“) podal dne 4. 7. 2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ,,Vrtané trubní studny“ na
pozemku p.p.č.498/1 (ost.plocha, sportoviště) v k.ú. Bílé Podolí (dále jen "stavba") jako zdroj užitkové vody pro
zálivku fotbalového hřiště. Uvedeným dnem bylo zahájené územní řízení.
Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
21. srpna 2012 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadu Vrdy – kancelář stavebního úřadu.
Žadatel byl dne 10.7.2012 současně vyzván k doplnění žádosti nejpozději před konáním veřejného jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději
při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání regulačního plánu, jakož i
územního plánu obce, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody
podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 stavebního
zákona nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem
řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v
rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v
územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Přede dnem veřejného ústního jednání mohou účastníci a dotčené orgány nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním
úřadě Obecního úřadu Vrdy ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 16:00 hodin.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Obsahové náležitosti informace stanoví § 8
vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, v platném znění. Splnění této informační povinnosti, vyplývající z ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona,
žadatel doloží stavebnímu úřadu. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné
ústní jednání.
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Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného
ústního jednání, zvolí si v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona společného zmocněnce.
Účastníky územního řízení dle § 85 odst. 1/ stavebního zákona jsou:
písm.a) žadatel Městys Bílé Podolí, IČO 00235997, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé Podolí,
písm.b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Městys Bílé Podolí.
Účastníky územního řízení dle § 85 odst. 2/ písm.b) stavebního zákona jsou osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, kterými jsou Pospíšilová Miluše, Bílé Podolí 157-sousední pozemek p.p.č.492, 494, Pospíšil Josef, Bílé Podolí
č.p.157-sousední pozemek p.p.č.494, Motyčka Eduard, Bílé Podolí 47-sousední pozemek p.p.č.495/2, Vlášek Miroslav,
Žehušice 153-sousední pozemek p.p.č.548/8.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Jindřich Martinec
Vedoucí stavebního úřadu

Příloha: grafické vyjádření záměru - situace
Obdrží:
účastníci územního řízení – jednotlivě (§ 85 odst. 1 stavebního zákona)
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé Podolí, IDS: i42a3rw – žadatel (do vl.rukou), obec v místě
stavby § 167 odst. 2 stavebního zákona,
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 a veřejnost veřejnou vyhláškou
Pospíšilová Miluše, Bílé Podolí 157, 285 72 Bílé Podolí,
Pospíšil Josef, Bílé Podolí č.p.157, 28572 Bílé Podolí,
Motyčka Eduard, Bílé Podolí 47, 285 72 Bílé Podolí,
Vlášek Miroslav, Žehušice 153, 258 75 Žehušice,
Ostatní účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou ( § 87 odst. 1)
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení. Zveřejňuje-li
se písemnost vyvěšením na více úředních deskách považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost
vyvěšena nejpozději.
Vyvěšeno dne: 11. 7. 2012
Sejmuto dne : 27. 7. 2012
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu výroku rozhodnutí.

Digitálně podepsal Jindřich Martinec
Datum: 10.07.2012 12:32:00 +02:00
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dotčené orgány - jednotlivě – datovou schránkou
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS:ffnbe7e – speciální stavební úřad,
k vyvěšení:
Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy s prosbou o vyvěšení na úřední desce i v elektronické podobě po
dobu 15 dní a o podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí,
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé Podolí, IDS: i42a3rw - s prosbou o vyvěšení na úřední desce i
v elektronické podobě po dobu 15 dní a o podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí,
spis SÚ

3

č.j,Výst. 1128/12 spis.zn.148/2012mar

Grafické vyjádření záměru – situace
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