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DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Jiří Konečný, nar. 20.7.1983, Slévačská 905/32, 198 00 Praha,
adresa pro doručování: M. D. Rettigové 1194/1, 500 02 Hradec Králové,
(dále jen „žadatel") podal dne 14. 4. 2022 oznámení záměru pro umístění stavby:
plot
Hradec Králové, Kukleny, Markova
(dále jen „záměr") na pozemku parc. č. 414/5 v katastrálním území Kukleny, o kterém stavební
úřad rozhodl usnesením ze dne 6. 6. 2022, č. j. MMHK/104940/2022 ST1/JÍ, že jej projedná
v územním řízení. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního
rozhodnutí.
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) 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.
Protože jsou stavebnímu úřadu známy poměry v území, žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení záměru, upouští stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona od
ústního jednání a ohledání na místě a současně stanovuje lhůtu
15 dnů od doručení tohoto oznámení,
ve které mohou účastníci řízení uplatnit námitky k územnímu řízení a dotčené orgány závazná
stanoviska.
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 stavebního zákona a námitky účastníků
územního řízení, musí být uplatněny ve výše uvedené stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu
s § 89 odst. 1 stavebního zákona nebude přihlédnuto.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci
rozhodne.
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Stavební úřad upozorňuje účastníky územního řízení, že tato 5denní lhůta slouží pouze
k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro
uplatnění námitek k územnímu řízení. Případné námitky k územnímu řízení uplatněné v rámci
této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu
koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové –
odbor stavební, pravé křídlo budovy, 3. patro, kancelář č. 274, v úřední dny: Po a St 8–17 hodin
nebo v jiné pracovní dny po předchozí telefonické dohodě).
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1stavebního zákona:
písm. a): žadatel:
Jiří Konečný, Slévačská 905/32, 198 00 Praha
písm. b): obec:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
písm. a): vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
nejsou
písm. b): osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
parc. č. 414/4, 270/6, 414/3, 414/1 v katastrálním území Kukleny
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.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního
zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději do 15 dnů od doručení této
písemnosti, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům dotčených orgánů 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 překračují rozsah stanovený
v níže uvedených odstavcích (podle § 89 odst. 4 stavebního zákona) se nepřihlíží.
− Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec může uplatnit námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
− Účastník řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může v územním řízení uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Příloha:
Situace: umístění a popis stavby

Ing. Jana Jírovcová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Jiří Konečný, IDDS: qv5ar2s
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé
armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
účastníci (veřejnou vyhláškou):
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
parc. č. 414/4, 270/6, 414/3, 414/1 v katastrálním území Kukleny
dotčené správní úřady (dodejky)
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
MO ČR, sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……………..

Sejmuto dne:…………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

