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Oznámení zahájení územního řízení 
a nařízení veřejného ústního jednání 

 
Stavebník Lenka Hrbáčková (nar. 2.7.1959), bytem Na Kovářce 1753/2, 150 00 

Praha 5 Smíchov, zastoupený Ing. Milanem Peukertem (nar. 24.11.1982), bytem Haratice 
101, 468 46 Plavy, podal dne 29.9.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby : 
 
Rodinný dům s 1 bytovou jednotkou, parkovací rampa, domovní ČOV (potrubí, septik, 
filtr, výústní objekt, studna s vodovodním potrubím a přípojka el. energie na ppč. 277, 
278, 1595/5, 419/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská v obci Zlatá Olešnice.  
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

          Městský úřad ve Velkých Hamrech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (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 12.11.2009 (čtvrtek) v 11,00 hodin 

v kanceláři Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici. 

 
 Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky 
veřejnosti musí být v souladu s ustanovením § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny 
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. K závazným 
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu se nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
v kanceláři stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 11,30 hodin a do 12,30 do 
17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na telefonním čísle 483369825. 
 V souladu s § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(správní řád), dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí před jeho vydáním. Rozhodnutí ve věci územního řízení bude vydáno nejdříve po 
3 dnech ode dne ústního projednání. 
  
 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 místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u 
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního 
jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze 
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. 
V souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona určuje stavební úřad místem 
vyvěšení informace východní hranici ppč. 178 s ppč. 1595/5 v místě plánované parkovací 
rampy.   
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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 tyto osoby společného zmocněnce. 
      
 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. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2  písm. a), b) a 
d), 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 
       
 Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 
 

Petr   B r e z a r 
                                                     vedoucí stavebního úřadu 

  
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MÚ Velké Hamry a OÚ Zlatá Olešnice po 
dobu 15 dnů a musí být současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na 
internetových stránkách Města Velké Hamry a Obce Zlatá Olešnice. 
 
Na úřední desce vyvěšeno dne : ………………………………………… 
 
Sejmuto z úřední desky dne :  ………………………………………… 
 
Obdrží: 
 
� Účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona  

(do vlastních rukou na doručenku) : 
1. Lenka Hrbáčková, Na Kovářce 1753/2, 150 00 Praha 5 Smíchov, zastoupená  

Ing. Milanem Peukertem, Haratice 101, 468 46 Plavy 
2. Obec Zlatá Olešnice, 468 47 Zlatá Olešnice 172 
 

� Dotčené orgány státní správy (na doručenku) : 
1. Městský úřad Tanvald, Odbor stavební úřad a životní prostředí, 468 41 Tanvald 
2. Městský úřad Tanvald, Odbor dopravy, 468 41 Tanvald 

 
� Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou  : 

1. Dagmar Hrbáčková, Na Kovářce 1753/2, 150 00 Praha 5 Smíchov 
2. Tomáš Veselý, 468 47 Zlatá Olešnice 210 
3. Lidmila Housová, Nad Bertramkou 2839/17, 150 00 Praha Smíchov 
4. Josef Havel, Prosečská 273, 468 04 Jablonec n.N. - Proseč n.N. 
5. Krajská správa silnic Lib.kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI Rochlice 
6. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové Slezské předměstí 
7. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň 

 
Co stavební úřad 


