Stavební úřad

Městský úřad Doksy
náměstí Republiky 193
472 O1 ~D~o~k~s'..J--~::;--

Tel: 487 882429, Fax: 487 882 411
IČ: 00260444
E-mail: stavebni@doksy.com
http://www.doksy.com

471 62 O~{
Došlo:
Čislo jednací:

2 3.

Váš dopis:

MUDO/ .f'~.ftJ /2010

C.j.:

na.

2010

121

Vyřizuje:

V Doksech

dne.

Duchanová

20. srpna 2010

Počet listů!

zahájení

Oznámení
územního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou

Dne 8. července 2010 podala Obec Okna, IČ 00673412 zast. starostou p. Stanislavem
Havlínem žádost na vydání rozhodnutí
o změně využití území - změna druhu pozemku
parc. č. 114/45 o výměře 340 m2, 114/50 o výměře 280 m2, 114/52 o výměře 235 m2 a
114/53 o výměře 78 m2 v kat. území Okna v Podbezdězí na ostatní plochu - ostatní
komunikaci.
Závazné stanovisko
ve věci souhlasu s trvalým odnětím zemědělské
půdy ze
zemědělského půdního fondu bylo vydáno MěÚ Česká Lípa - odborem životního
prostředí dne 16. srpna 2010, č.j. MUCL/11373112010.
Městský úřad Doksy - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo
g) zákona Č. 18312006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozděj ších
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
čtv rte k, 30. září 2010 v 13:00 hod.
Se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě 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 bylo nařízeno veřejné
ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě - úřední deska Obecního úřadu Okna 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
parcel ní 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.
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