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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   V E   V E L K Ý C H   H A M R E C H 
s t a v e b n í  ú ř a d  

________________________________________________________________ 
Č.j.    :    sú/224/2008                 Velké Hamry dne 9.7.2008 
Vyřizuje :  Brezar (stavebni@velkehamry.cz)        Telefon   :  483 369825 
                                                                              

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

O Z N Á M E N Í 
a zahájení spojeného územního a stavebního řízení 

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
 

Stavebník BROKOS s.r.o. IČ 25419498, 468 47 Zlatá Olešnice, zastoupený 
v územním řízení Břetislavem Kobrem, nar. 26.10.1949, Jitřní 652, 468 51 Smržovka, podal 
dne 2.7.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Penzion 
Na Vrších Zlatá Olešnice 509 – Změna zdroje tepla z kotelny na tuhá paliva na plynové 
(2 zásobníky propanu) na ppč. 783/10 a stpč. 241 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební 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), 
usnesením ze dne 9.7.2008 rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení výše 
uvedeného  územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci 
řízení seznámit nahlédnutím do spisu. 
      Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona 
oznamuje zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání 
předložené žádosti veřejné ústní jednání na den 
 

25. července (pátek) 2008 v 11:30 hodin 
se schůzkou na místě stavby – Penzion Na Vrších Zlatá Olešnice 509. 

 
      Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou svá stanoviska, námitky a 
připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději  při ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. 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. 
 

Poučení : 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 ppč. 783/10 při vstupu do areálu s.r.o. BROKOS ve Zlaté Olešnici 509. 

 
      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. 
      K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu  se nepřihlíží.  
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      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. Účastník řízení může 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. 
      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 Městského úřadu Velké Hamry  a 
Obecního úřadu Zlatá Olešnice po dobu 15 dnů. 
 
Na úřední desce vyvěšeno dne : ………………………………………… 

Sejmuto z úřední desky dne :  ………………………………………… 

Obdrží: 
 
� Účastníci řízení dle § 85 odst.1 a § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona  

- do vlastních rukou na doručenku : 
 

1. BROKOS s.r.o. IČ 25419498, 468 47 Zlatá Olešnice 509 
2. Břetislav Kobr, Jitřní 652, 468 51 Smržovka  
3. Obec Zlatá Olešnice, 468 47 Zlatá Olešnice 172 
 

� Dotčené orgány státní správy – na doručenku : 
 

1. MÚ Tanvald, Odbor stavební úřad a životní prostředí, 468 41 Tanvald 
2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP, Turnovská 40, 466 01 Jablonec nad Nisou 
3. Hasičský záchranný sbor LK, ÚO, Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec nad Nisou 

. 
� Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst.2 a § 109 odst. 1 písm. c) až g) stavebního zákona  

- veřejnou vyhláškou  : 
 
1. ZEMĚĎELSKÉ DRUŽSTVO ZLATÁ OLEŠNICE V LIKVIDACI, 468 47 Zl.Olešnice 
2. ACTER PLUS, v.o.s., Lipová 1581/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 
3. INTEGRA H+H, spol. s r.o., Dolení 22, 514 01 Jilemnice 
4. Levels spol. s r.o., 468 46 Plavy 28 
5. Miloslav Novák, 468 47 Zlatá Olešnice 244 
6. Margita Nováková, 468 47 Zlatá Olešnice 244 
7. Jiří Plešinger, 468 47 Zlatá Olešnice 249 
8. Soňa Plešingerová, 468 47 Zlatá Olešnice 249 
9. ČEZ Distribuce a.s.,  Guldenerova 19, PO BOX 03, 303 03 Plzeň 

 
Co stavební úřad 


