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Ing. Bohumil Krejčí
tel.: 384 351 241
mail: safranek@jh.cz

mail : vup@jh.cz

V Jindřichově Hradci, dne : 31.7.2012

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Město Jindřichův Hradec, IČ 00246875, Klášterská 135, 377 22 Jindřichův Hradec II,
které zastupuje Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod České Budějovice, IČ 26475081, Zátkovo
nábřeží 7, 370 21 České Budějovice
(dále jen "žadatel") podalo dne 31.7.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Jindřichův Hradec - rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Pražská
na pozemku parc. č. 4311, 4309/1, 4310, 2833, 3111/33, 3068/15, 3068/14, 4312/2 v katastrálním území
Jindřichův Hradec. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Provedení a zkapacitnění kanalizačního řadu a vodovodního řadu v pozemcích města a současné
provedení přípojek k jednotlivým nemovitostem.
- SO 01 - kanalizace, celková délka282,50 m, kanal.stoka "P" a "L"
- SO 02 - kanalizační přípojky, celková délka 210,00 m (kanalizační přípojky, dešť.svody a připojení UV)
- SO 03 - vodovod, celková délka 306,80 m, vodovodní řad "P"
- SO 04 - vodovodní přípojky, celková délka 42,00 m
- SO 05 - přeložky inženýrských sítí

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. f) 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 žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den

31. srpna 2012 (pátek) v 10,30 hodin
se schůzkou pozvaných MěÚ Jindřichův Hradec, Janderova 147/II, odbor VÚP, 2.patro, dv.č.130.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního
plánování).
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, nejpozději při ústním
jednání. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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.
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 společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Bohumil Krejčí
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Jindřichův Hradec.
Vyvěšeno dne: ……………………………..

Sejmuto dne:………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
V územním řízení oznámení obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu zák 500/2004 Sb – účastníci řízení první kategorie (v
souladu s okruhem účastníků řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2a) stavebního zákona č. 183/2006 Sb)
obdrží oznámení o zahájení řízení na doručenku:
účastníci (dodejky)
Sweco Hydroprojekt a.s., Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice
Město Jindřichův Hradec, Klášterská č.p. 135, 377 22 Jindřichův Hradec II

Veřejnost a účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu zák. 500/2004 Sb – účastníci druhé kategorie
(v souladu s okruhem účastníků řízení podle § 85 odst.2 b stavebního zákona č.183/2006 Sb) obdrží
oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou.

dotčené správní orgány
MěÚ J. Hradec - odbor živ. prostředí, Klášterská č.p. 135, 377 22 Jindřichův Hradec II
MěÚ J.Hradec - odbor vnitřní správy, Klášterská č.p. 135, 377 22 Jindřichův Hradec II
MěÚ J.Hradec odbor správy majetku města, Klášterská č.p. 135, 377 22 Jindřichův Hradec II
MěÚ Jindřichův Hradec odbor dopravy, Klášterská č.p. 135, 377 22 Jindřichův Hradec II
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČ 70882835, ÚO Jindřichův Hradec, IDDS: ph9aiu3
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IČ 71009345, Územní
pracoviště Jindřichův Hradec, IDDS: agzai3c
MěÚ Jindřichův Hradec, odbor rozvoje - odd. investic, Klášterská č.p. 135, 377 22 Jindřichův Hradec II
MěÚ Jindřichův Hradec,odbor rozvoje, odd.památkové péče, Klášterská č.p. 135, 377 22 Jindřichův
Hradec II
Policie České republiky, KŘ Policie Jč.kraje,, IČ 75151511, územní odbor J.Hradec, IDDS: eb8ai73
ostatní
MIHOS, spol. s r.o., IDDS: 6kbmpuh
ČD - Telematika a.s., IČ 61459445, Regionální zastoupení České Budějovice, IDDS: dgzdjrp
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, Správa sítě plyn, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, technická evidence a dokumentace, IDDS: 3534cwz
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
UPC Česká republika, a.s., divize Jižní Morava, IDDS: 4hds44f

