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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Paceřice, IČ 00671967, Paceřice, 463 44 Sychrov,
kterého zastupuje INPOS -projekt s r.o., IČ 25446355, Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec 3
(dále jen "žadatel") podal dne 9.10.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Plynofikace místní části obce Paceřice - Husa
na pozemcích : stavební parcely 225, 116, 117, 127, 195, 196, 198, 202, 203, 207, 209, 218, 222, 228,
230, 235, pozemkové parcely 5/3, 8/3, 10/5, 10/6, 14/6, 562/5, 562/6, 562/7, 569/8, 570/9, 570/10,
570/11, 570/12, 571, 575, 576/1, 576/15, 591/2, 591/3, 607/1, 607/2, 652/1, 652/22, 653/1, 655/1, 655/3,
660/9, 660/10, 660/12, 660/13, 660/14, 776, 778, 781/1, 789, 790, 791, 797, 804, 807, 811/1, 811/2, 812,
829, 835, 836, 848, 861, 884/1, 884/2, 534/1, 535/3, 766/1, 766/2, 783, 792, 794, 808, 817, 819, 821, 830,
846, 853, 857, 858, 860, 865, 867, 868, 875, 877, 777, 881, 852, 781/2 v katastrálním území Paceřice,
pozemková parcela 314/2 v katastrálním území Lažany u Sychrova. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
26. února 2009 (čtvrtek) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na OÚ v Paceřicích.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8-12
hod. a 13-17 hod.).
Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad zahájení územního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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 na pozemkové parcele 812 v kú Paceřice, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
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 společného zmocněnce.
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se 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 nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Za správnost : Hozdecká Ivana
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Úřad Obce Paceřice, Lažany a Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.
Obec Paceřice, 463 44 Sychrov
INPOS -projekt s r.o., Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec 3
Obec Lažany, 463 45 Pěnčín u Liberce
dotčené orgány
Obecní úřad Paceřice, Paceřice č.p. 100, 463 44 Sychrov
Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábř. Ludvíka 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha
1
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice, Na Valech č.e. 76, 412 43 Litoměřice

