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Oprávněná úřední osoba:
ing. Martin Duczynski – vedoucí odboru dopravy MěÚ Jičín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Dne 7.6.2012 podala Obec Libošovice žádost na vydání dodatečného stavebního povolení
na realizovanou akci:
„Přeložka místní komunikace v Rytířově Lhotě“
na p.p.č. 137/14, 539/3 a 134 v k.ú. Rytířova Lhota (dále jen „stavba“),
která v délce 101,4 m a šíři 3,0 m odklonila trasu od přilehlého obydlí, přičemž dle PD splňuje
čl. 4.1.11 ČSN 736110 pro průjezd vozidel HZS
Uvedeným dnem bylo zahájeno dodatečné stavební řízení.
Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jičín, jako příslušný
speciální stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm.a) zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích v platném znění, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn (dále jen „stavební
zákon”), oznamuje v souladu s ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona zahájení stavebního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den

4.9.2012 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby. Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u odboru dopravy
MěÚ Jičín v 1. patře záp. křídla - dveře č. 207B (v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do
17:00 hodin).

-2Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 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.
"otisk úředního razítka"
Ing. Martin Duczynski
vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu Jičín

Rozdělovník:
1. Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.:
Obec Libošovice, Libošovice 104, 507 44 - IČ 271756
2. Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb.
Jaroslava Karásková, Libošovice 75, 507 44
Vlasta Pažoutová, Dobšice 15, 507 44 Libošovice
Jiřina Páclová, Rytířova Lhota 5, 507 44 Libošovice
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02
3. dotčené orgány:
Krajské ředitelství Policie KHK, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 01 Jičín
Hasičský záchranný sbor KHK
MěÚ Jičín, odbor ŽP
Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
4. ostatní na vědomí:
MěÚ Sobotka - stavební úřad, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka

