Vlastnik (nájemce) pozemků, které jsou předmětem územního řízeni je povinen strpět
ohledání na místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (dále jen správni 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 řízeni 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. správni řád, pro vyjadřování se k podkladům pro rozhodnutí dle § 36
odst. 3 správniho řádu, pro podání navrhovaných důkazů dle § 36 ost. 1 správního řádu a pro
podáni námitek, které lze uplatnit nejdéle při veřejném ústním jednáni, 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.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc dle § 33 správního řádu.
Při vymezováni okruhu účastniků územniho řízení dospěl stavební úřad k závěru, že
v daném případě toto právni postavení podle § 85 stavebního zákona má :
l.Dle § 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona :
Obec Okna

Vedoucí stavebního úřadu
Miluše Duchanová ~
MĚSTSKÝ

ÚŘAD

OKSY

Stavební úřad
Namésti Republiky 193
47201 Doksy

Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou
Doporučeně :
Obec Okna
MěÚ Česká Lípa - odbor ŽP, 470 01 Česká Lípa, Nám. T.G.Masaryka
MU CLI 11373112010)
- úřad územniho plánování
MěÚ Doksy - životní prostředí
Příloha:
situačni snímek
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Úřady pro vyvěšeni :
Městský úřad Doksy
Obecní úřad Okna
Současně úřad pro vyvěšeni 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:

