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O Z N Á M E NÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO
ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
BEZ JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Dne 20.03.2017 podali Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147
00 Praha 47 a Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00 Praha
47 Milan Slezák, nar. 29.12.1950, Pod Zoo č. p. 1943, 544 01 Dvůr Králové nad Labem žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení (zaevidováno pod číslo případu VÚP/24956-17/mrk dále též
„žádost“). Předmětem této žádosti je stavba:

"vrtaná studna“
na pozemcích dle katastru nemovitostí: pozemková parcela číslo (dále též „p. p. č.“) 69 v katastrálním území
(dále též „k. ú.“) Vilantice (dále též „stavba“).
Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.
Dne 29.05.2017 podali Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147
00 Praha 47 a Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00 Praha
47 Milan Slezák, nar. 29.12.1950, Pod Zoo č. p. 1943, 544 01 Dvůr Králové nad Labem žádost o povolení
výjimky z ustanovení §24a odst. 2 písm. a) a d) vyhlášky č. 501/2006 (zaevidováno pod číslem případu
VÚP/43978-17/mrk dále též „žádost o udělení výjimky“). Předmětem žádosti o udělení výjimky je stavba:

"vrtaná studna“
na pozemcích dle katastru nemovitostí: p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice.
Vzhledem k uvedenému rozhodl stavební úřad o spojení územního řízení a řízení o povolení odstranění stavby
v souladu s § 140 odst. 1 a 4 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení ze dne 30.05.2017
pod č. j.: MUDK-VÚP/44457-2017/mrk10126-2017/mrk. Podle § 140 odst. 4 správního řádu se toto usnesení
pouze dne 30.05.2017 poznamenalo do spisu, o čemž Vás stavební úřad tímto v souladu s ustanovením § 76
odst. 3 správního řádu tímto vyrozumívá.
Dne 30.05.2017 bylo společné územní řízení a řízení o povolení výjimky (dále též „společné řízení“
zahájeno.
Stavební úřad jako věcně příslušný k vydání územního rozhodnutí dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního
zákona dne 30.052017 pod č. j.: MUDK-VÚP/44502-2017/mrk10126-2017 oznámil podle § 87 odst. 1 a 3
stavebního zákona a dle ustanovení § 47 správního řádu (dále též „oznámení“) zahájení společného řízení
dotčeným orgánům a známým účastníkům společného řízení a současně upustil od ústního jednání, jelikož
mu jsou dobře známy poměry v území a žádost o umístění stavby a žádost o povolení výjimky poskytuje
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dostatečný podklad pro posouzení záměru a současně stanovuje lhůtu, do kdy mohou účastníci společného
řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Stavební úřad tímto oznámení ze dne 30.052017 pod č. j.: MUDK-VÚP/44502-2017/mrk10126-2017,
jakožto přílohu tohoto opatření, dle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu doručuje pozůstalým
po dne 19.09.2015 zemřelém Jiřím Peterovi, nar. 17.07.1939, Vilantice č. p. 28, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem 1 veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 32 správního řádu.
Práva a povinnosti vyplývající z oznámení ze dne 30.052017 pod č. j.: MUDK-VÚP/44502-2017/mrk101262017 nejsou tímto opatřením dotčena.
Vypraveno dne 31. května 2017
„otisk razítka“

Kateřina Mráčková
Odborná referentka

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................

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

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne ........................

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obecní úřad Vilantice tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení společného řízení – veřejné
vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení
oznámení o zahájení společného řízení – veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí
na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení –
veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem.

Doručí se:
Účastníci společného řízení:
Osoby, které stavebnímu úřadu ve smyslu ustanovení § 32 správního řádu nejsou známy:
Pozůstalí po dne 19.09.2015 zemřelém Jiřím Peterovi, nar. 17.07.1939, Vilantice č. p. 28, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem 1, jakožto oprávnění z věcného břemene k pozemku p. p. č. 1263/1 v k. ú. Vilantice,
tedy osoby, jejichž jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno.
(Veřejná vyhláška)
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