
Městský ú řad Dvůr Králové nad Labem 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

adresa, tel.:,fax.:,mail: 

Č.j.:  VÚP/17803-09/2044-2009/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 5. května 2009 
Oprávn ěná úřední osoba:  Voňková Renata, e-mail.: vonkova.renata@mudk.cz 
 
Žadatelé: 
Magda Klikošová, 27.05.1961, Na Výsluní č.p.2737, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vladimír Flégr, 28.08.1938, Macharova č.p.2095, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jiřina Flégrová, 12.09.1941, Macharova č.p.2095, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ostatní ú častníci řízení: 
Obec Vilantice, Vilantice č.p.101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno  
VČP Net, s.r.o., Pražská třída č.p.485, 500 04 Hradec Králové 4  
ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 8 č.p.874, Děčín 4, 405 02 Děčín 2  
ZVHS, Oblast povodí Labe, pracoviště HK, Kydlinovská č.p.245, P.O. Box 374, 500 05 
Hradec Králové 5  
 

OZNÁMENÍ  
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A 

POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ  

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  

  
Dne 2.4.2009 podali Magda Klikošová, 27.05.1961, Na Výsluní č.p.2737, 544 01  

Dvůr Králové nad Labem, Vladimír Flégr, 28.08.1938, Macharova č.p.2095, 544 01  Dvůr 
Králové nad Labem a Jiřina Flégrová, 12.09.1941, Macharova č.p.2095, 544 01  Dvůr 
Králové nad Labem návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:  

„Kanaliza ční přípojka a ČOV u RD č.p. 81 Vilantice“ 
na pozemku: stavební parcela číslo 92, pozemková parcela číslo 368, 1127, 129 v 
katastrálním území Vilantice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění 
stavby.  
 

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje 
podle § 87 odstavce 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby 
dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu 
ústní jednání spojené s místním šetřením na den 

16. června 2009 (úterý) v  9:15 hodin  
se schůzkou pozvaných na místě stavby.  
 

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a 
připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. 



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, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a k tomuto účelu je zpřístupnit.  

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora 
uvedené (Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, zejména v 
úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00). 

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

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání 
regulačního plánu, jakož i územního plánu obce, se podle znění § 54 a § 71 stavebního 
zákona nepřihlíží. 

Dle § 87 odstavec 2 stavebního zákona je žadatel povinen zajistit, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

odborný referent 
Voňková Renata 

 

 
Příloha (pro žadatele):  1x složenka na 1000,- Kč (kopii dokladu o zaplacení předložte na 
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem), číslo účtu/kód banky: 
187580614/0300, variabilní symbol 8008004462. 
 
 

Toto oznámení musí být vyv ěšeno nejmén ě po dobu 15 dn ů. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................ 
 

 
 
Vyvěšeno na elektronické úřadní desce  
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne ........................ Sejmuto dne........................ 
 

 

 

 

 

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



 
 
 
 Obecní ú řad Vilantice tímto žádáme o vyv ěšení tohoto oznámení o zahájení 
řízení – veřejné vyhlášky na ú řední desce a elektronické desce ú řadu po dobu 15-ti 
dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení o zahájení řízení – veřejné vyhlášky, 
opat řené potvrzením o vyv ěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý li st 
oznámení) na Odbor výstavby a územního plánování M ěstského ú řadu Dvůr Králové 
nad Labem. Toto oznámení – ve řejná vyhláška bude vyv ěšena i na ú řadní desce a 
elektronické desce M ěstského ú řadu Dvůr Králové nad Labem. 
 
Doručí se:  
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)  
Magda Klikošová, 27.05.1961, Na Výsluní č.p.2737, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vladimír Flégr, 28.08.1938, Macharova č.p.2095, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jiřina Flégrová, 12.09.1941, Macharova č.p.2095, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Obec Vilantice, Vilantice č.p.101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno  
VČP Net, s.r.o., Pražská třída č.p.485, 500 04 Hradec Králové 4  
ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 8 č.p.874, Děčín 4, 405 02 Děčín 2  
ZVHS, Oblast povodí Labe, pracoviště HK, Kydlinovská č.p.245, P.O. Box 374, 500 05 
Hradec Králové 5  
 
Dotčené orgány (doporučeně)  
MěÚ Dvůr Králové n.L., odbor ŽP-vodní hospodářství, Nám. TGM 38, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem 
 
a.a. 
 


