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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Účastník řízení (podle § 27 odst. 1 písm. a/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):
Ţadatel:
Obec Patokryje, IČ 00266124, Patokryje 35, 434 01 Most,
zastoupena Ing. Robertem Klementem, IČ 13362887, Prokopa Velikého č.p. 570, 438 01 Ţatec

Dne 8.7.2010 podal ţadatel - Obec Patokryje, IČ 00266124, Patokryje 35, 434 01 Most,
zastoupena v řízení Ing. Robertem Klementem, IČ 13362887, Prokopa Velikého č.p. 570, 438
01 Ţatec, u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu ţádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby:
PATOKRYJE - splašková kanalizace
včetně příjezdové komunikace ke stávající ČOV
na pozemcích pozemková parc. č. 526/1, 517/1, 516, 514/7, 25/2, 384/20, 526/4, 506/1, 532/1,
526/5, 384/16, 384/17, 506/6, 396/4 a stavební parc.č. 270 v katastrálním území Patokryje.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Umístění stavby, která je předmětem územního řízení, je zakresleno v mapovém podkladu, který
je součástí ţádosti.
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. e) 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 a současně nařizuje k projednání ţádosti veřejné
ústní jednání, které se koná

11. listopadu 2010 (čtvrtek) v 10,00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Mostu, I. patro, č.dveří 101a.

Poučení
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání (odbor stavební úřad
Magistrátu města Mostu, úřední dny: Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00) a při ústním jednání.
Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při
ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíţí.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmaření účelu veřejného ústní jednání, zvolí si 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 poţadavky, se
nepřihlíţí. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíţí.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloţí jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předloţit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totoţnosti. Průkazem totoţnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němţ je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhoţ je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umoţňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného drţitele.
Kaţdý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téţe věci můţe
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Ţadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, ţe podal ţádost 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 nichţ se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Pokud ţadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní
jednání.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Č.j. MmM/149280/2010/OSÚ/JŠ

Stránka: 2 z 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města
Mostu a obecního úřadu, v jehoţ správním území je stavba navrţena. Poslední den této lhůty je
dnem doručení. Po uplynutí této lhůty bude potvrzené oznámení vráceno zpět stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne ........................

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

Razítko a podpis orgánu, který zajišťuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:
K vyvěšení na úřední desce:
Mm Most – odbor vnitřní správy – oddělení sluţeb obyvatelstvu
Obecní úřad Patokryje, IDDS: p3sbmiv
Účastníci řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona):
Obec Patokryje,
zastoupena Ing. Robertem Klementem, Prokopa Velikého č.p. 570, 438 01 Ţatec
Účastníci řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona):
doručuje se veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most, IDDS: 8p3ai7n
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
Magistrát města Mostu, odbor dopravní úřad, Pionýrů č.p. 2921/11, 434 01 Most
Magistrát města Mostu, odbor školství, kultury a sportu, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most
Magistrát města Mostu, odbor ţivotního prostředí a MU, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most
Obecní úřad Patokryje, IDDS: p3sbmiv
Ostatní:
Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a územního plánu, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most
Správa a údrţba silnic Ústeckého kraje, p.o., Praţská č.p. 1115/6, 430 01 Chomutov
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., závod Most, IDDS: f7rf9ns
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n
ČEZ ICT Services a.s., IDDS: zbsdk9i
RWE Distribuční sluţby s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ústí nad Labem, IDDS: d79ch2h
UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f
KKNET ISP s.r.o., IDDS: x3afsd2
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
České Radiokomunikace a.s., IDDS: 6nkdkst
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