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Městský úřad Kolín
Odbor výstavby - stavební úřad
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Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mu.koli .cz,
.
tel.: +420 321 748231, fax: +420 321 748217, e-mail: stavebni.urad@mu'kolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I
Navrhovatel:
Ing. Josef Martínek, 08.01.1949
Lublinská 570
Praha 8 - Troja
181 00 Praha 81

Naše čj.:
Naše zn.:

SU 2502/11-15860/11-jak

Počet listů:
Příloh/listů:

2
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Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Jana Jakubíčková
jana.jakubickova@mukolin.cz

Datum:

21.03.2011

Pozemková parcela číslo 873/1 v katastrálním území Nebovidy
- vrtaná studna
OZNÁMENí
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
veřejnou vyhláškou

Dne 2.3.2011 podal/a Ing. Josef Martínek, 08.01.1949, Lublinská 570, Praha 8 - Troja, 181 00 Praha 81
návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: vrtaná studna na pozemku: pozemková parcela
číslo 873/1 v katastrálním území Nebovidy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební
zákon") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a
známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání na den

26. dubna 2011 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných Městský úřad Kolín - odbor výstavby, Zámecká 160, t.patro, kancelář 2.11

Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při ústním jednání,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na
místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"), a k tomuto
účelu je zpřístupnit.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Kolín,
odbor výstavby - stavební úřad, úřední dny: Pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní dny po telefonické dohodě).

Nechá-Ii se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Upozornění:
Podle § 87 odst.2 stavebního zákona, žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost
o vydání územního rozhodnutím byla bezodkladně poté, co bylo nařízené veřejné ústní jednání vyvěšena na
./2

vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby
veřejného ústného jednání. Součástí informace je grafické vyjádřen záměru, popř. jiný podklad, z něhož lze
usuzovat o podobě záměru a jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou písemnost nesplní, stavební úřad
nařídí opakované veřejné ústní jednání.

otisk úředního razítka

Jana Jakubíčková, v. r.
referent
oprávněná úřední osoba

Doručuje se - doporučeně do vlastních rukou:
Účastníci řízení:
Ing. Josef Martínek, Lublinská 570, Praha 8 - Troja, 18100 Praha 81
Datová schránka:
Obec Nebovidy, Nebovidy 75, Nebovidy, 28002 Kolín 2, OS: OVM, htgas8d
Ostatní účastníci a veřejnost - veřejnou vyhláškou:
Dotčené orgány - doporučeně:
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 28012 Kolín I
Obecní úřad Nebovidy, Nebovidy 75, 28002 Kolín 2
K vyvěšení:
Městský úřad Kolín, odbor hospodářské správy
Obecní úřad Nebovidy
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
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Vyvešeno dne:
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Sejmuto dne:

.

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

Městský úřad Kolín, odbor hospodářské správy a Obecní úřad Nebovidy vyvěsí toto oznámení na úřední
desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín a obecního úřadu Nebovidy jeho vyvěšení a
sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené oznámení zpět na stavební úřad.
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