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Oznámení 

zahájení  územního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou  
 

Dne 26. října  2012 podala  Obec Tachov, IČ 498 64 009, zast. p. Ing. Vladimírem Frančíkem, IČ 120 

76 317, 473 01 Nový Bor, Na Slovance 871, žádost o vydání rozhodnutí  o umístění stavby – 

úprava místní komunikace, chodníku pro pěší, parkovacích stání, osvětlovacích bodů 

přechodu pro chodce a dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 720/1, 711/3, 643/1, 643/46, 

115/5, 711/1, 721/2 v kat. území Tachov u Doks.  

Městský úřad Doksy – stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (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 předložené žádosti 

veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na  

p á t e k , 10. května  2013 v 9:00 hod.                                                                                                                                                                                 

 

Se schůzkou pozvaných na místě stavby – u budovy Obecního úřadu v Tachově.    

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 bylo nařízeno veřejné ústní jednání, 

vyvěšena na veřejně přístupném místě – na Úřední desce Obecního úřadu 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, tj 

:   

      -     identifikační údaje o žadateli dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád 

- předmět územního řízení a jeho stručnou charakteristiku 

- parcelní čísla dotčených pozemků 

- údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí 

- místo a čas veřejného ústního jednání 

- upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené 

orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak, že se k nim 

nepřihlíží  

- součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu řízení a 

jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, 

případě též znázornění vzhledu záměru.  

Vlastník (nájemce) pozemků, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na 

místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (dále jen správní řád) 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, 12:00-17:00, 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, 
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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 podle § 85 stavebního zákona má : 

 

Dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, dále konkretizováno v  § 85 

odst. 1 písm. a)  stavebního zákona  žadatel  : 

- Obec Tachov, IČ 498 64 009 

Dle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona : 

- Obec Tachov 

Dle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ten, kdo má 

jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě  : 

- Liberecký kraj, 460 01 Liberec, U jezu 642/2a 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, 460 06 Liberec 6, České mládeže 632/32  

- ČEZ Distribuce, as. Děčín, 405 02 Děčín, Teplická 874/8 

Dle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno : 

- Telefónica 02 Czech Republic, as., 140 22 Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 

- SčVaK, as. Teplice, 460 11 Liberec, Sladovnická 1082 

- ČEZ Distribuce, as. Děčín, 405 02 Děčín, Teplická 874/8 

 

 

Vedoucí stavebního úřadu  

Miluše  Duchanová  

 

Obdrží : 

Doporučeně do vlastních rukou  : 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :   

- P. Ing. Vladimír Frančík, 473 01 Nový Bor, Na Slovance 871, zast. Obec Tachov 

- Obec Tachov  

 

Účastníci územního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, dále specifikováno § 85 odst. 2 stavebního 

zákona dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.   

 

Doporučeně : 

Dotčené orgány :  

- MěÚ Česká Lípa – odbor životního prostředí, 470 01 Česká Lípa, Nám. T.G.Masaryka 1   (k 

č.j. MUCL/59515/2012) 

-                                   -  úřad územního plánování 

- Policie České republiky, Úzení odbor Česká Lípa, dopravní inspektorát, 470 01 Česká Lípa, 

Okružní 2079 (k č.j. KRPL-94335-2/ČJ-2012-180106) 
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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 :  


