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Duchanová

22. prosince 2011

Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dne 14. prosince 2011 podal Pozemkový fond České republiky, Odloučené pracoviště Česká
Lípa, IČ 457 97 072, 470 01 Česká Lípa, Dubická 970 žádost na vydání územního
rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 192/18 v kat. území Tachov u Doks dle GP č. 273117/2011. Důvodem dělení pozemků je převod oddělených částí na Obec Tachov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Doksy – stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále je stavební zákon), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně
nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na
ú t e r ý , 24. ledna 2012 v 13:00 hod.
Se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu MěÚ Doksy. .
Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že
podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co byla nařízeno veřejné
ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem – na úřední desce MěÚ Doksy a
ObÚ Tachov a to do doby veřejného ústního jednání. Pokud žadatel uvedenou povinnost
nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Informace o záměru v území
obsahuje údaje předepsané v § 8 vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Vlastník (nájemce) pozemků, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět
ohledání na místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení a k tomu účelu je
zpřístupnit.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v době před termínem ústního jednání u stavebního
úřadu MěÚ Doksy a při ústním jednání (úřední dny po, stř. 7:30-11:30, 12:30-17:00, v jiné
dny po telef. dohodě). V územním řízení platí koncentrační zásada dle § 89 odst. 1 stavebního
zákona a výše uvedená lhůta je současně lhůtou pro nahlížení do spisu dle § 38 zákona č.
500/2006 Sb. správní řád, pro vyjadřování se k podkladům pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3
správního řádu, pro podání navrhovaných důkazů dle § 36 ost. 1 správního řádu a pro podání
námitek, které lze uplatnit nejdéle při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto. Stanoviska, námitky a připomínky musí být podány v souladu s § 89 odst. 3 a 4
stavebního zákona. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Dle ustanovení § 36
odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí seznámit se
s nashromážděnými podklady ve lhůtě do 3 dnů od ústního jednání.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc dle § 33 správního řádu.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení má podle :
1. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, dále konkretizováno v §
85 odst. 1) písm. a) stavebního zákona
- Pozemkový fond ČR, IČ 457 97 072, Odloučené pracoviště Česká Lípa, 470 01 Česká
Lípa, Dubická 970
2. § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
- Obec Tachov
Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
Vedoucí stavebního úřadu
Miluše Duchanová
Příloha :
- GP č. 273-117/2011
Rozdělovník :
Doporučeně na doručenku :
Žadatel :
- Pozemkový fond ČR, IČ 457 97 072, Odloučené pracoviště Česká Lípa, 470 01 Česká
Lípa, Dubická 970
Účastníci řízení :
- Obec Tachov
Dotčené orgány :
- MěÚ Česká Lípa – odbor životního prostředí
- úřad územního plánu
Úřady pro vyvěšení :
Městský úřad Doksy
Obecní úřad Tachov
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zák. č. 500/2004 Sb. správní řád.
Vyvěšeno :

Sejmuto :

