MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK
STAVEBNÍ ÚŘAD
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228
Rumburk, 9. května 2012

Č. j.: OSÚ/14652-12/Ra /2375-2012
Oprávněná úřední osoba: Ranušová

E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz
Stavebník:

Ing. Josef Heger, 12.08.1947, Erbenova č.p.237/11, Košíře, 150 00 Praha 5
Ing. Olga Hegerová, 29.05.1950, Erbenova č.p.237/11, Košíře, 150 00 Praha 5

Oznámení
Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Dne 30.03.2012 podal Ing. Josef Heger, 12.08.1947, Erbenova č.p.237/11, Košíře, 150 00 Praha 5, Ing.
Olga Hegerová, 29.05.1950, Erbenova č.p.237/11, Košíře, 150 00 Praha 5 žádost na vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby: septik se zemním filtrem pro če. 13, Doubice na pozemcích pozemková
parcela číslo 599/7 v katastrálním území Doubice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 20.04.2012 podal informaci o zahájení územního řízení občanskému
sdružení, jehož náplní je ochrana životního prostředí, které se ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení tohoto
opatření mohlo přihlásit jako účastník územního řízení. Tohoto práva oslovené občanské sdružení nevyužilo.
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 87 odstavec 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a
známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením
na den
12. června 2012 (úterý) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu MěÚ Rumburk, ul. Třída 9. května čp. 1366/48,
Rumburk - 3.patro budovy B (6. patro výtahem), č. dveří 76.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání regulačního plánu, jakož
i územního plánu obce, se v souladu s ust. § 89 odst.2 stavebního zákona 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 ve smyslu ust. § 89 odst. 3
stavebního zákona nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení
podle § 85 odst. 2 písm.c), může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Přede dnem veřejného ústního jednání mohou účastníci a dotčené orgány nahlížet do podkladů rozhodnutí na
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad (Po 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00, St 8:00 - 12:00 a 12:30 17:00).
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 vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Stavební úřad určuje, že informace o záměru žadatele a o tom, že byla podána žádost o vydání
územního rozhodnutí bude vyvěšena u hranice pozemkové parcely číslo 599/7, k.ú. Doubice, aby byla
čitelná z místní komunikace.
Obsahové náležitosti informace stanoví § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění. Splnění této informační povinnosti,
vyplývající z ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona, žadatel doloží stavebnímu úřadu. Pokud žadatel uvedenou
povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní 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 v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona společného zmocněnce.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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.

otisk úředního razítka
Bc. Lenka Žemlová v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Rumburk a na úřední desce
Obecního úřadu Doubice a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den
vyvěšení je dnem doručení oznámení a po sejmutí bude písemnost vrácena potvrzená zpět na Městský úřad
Rumburk, odbor stavební úřad.
Vyvěšeno dne: ....................................

Sejmuto dne: .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Příloha: situace + snímek KM
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Rozdělovník:
Územní řízení:
Účastníci řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
1. Ing. Josef Heger, Erbenova č.p.237/11, Košíře, 150 00 Praha 5
2. Ing. Olga Hegerová, Erbenova č.p.237/11, Košíře, 150 00 Praha 5
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)
3. Radomír Vojtíšek, Varnsdorfská č.p.1083/113, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
4. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova č.p.368, 400 10 Ústí nad Labem 10
5. Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266/2, Praha 4 - Michle, 140 22 Praha
6. Obec Doubice, Doubice č.p.50, Doubice, DS: OVM, tixb7wc
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
7. MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí vodoprávní úřad, Třída 9. května č.p.1366/48, 408 01
Rumburk
8. MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí orgán veř.správy v obl.odpadového hospodářství, Třída 9.
května č.p.1366/48, 408 01 Rumburk
9. MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí orgán ochrany ZPF, Třída 9. května č.p.1366/48, 408 01
Rumburk
10. Obecní úřad Doubice, Doubice č.p.50, Doubice, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka, DS: OVM, tixb7wc
11. Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, DS: OVM_R, bzhdx43
Na vědomí
12. MěÚ Rumburk - pro vyvěšení na ÚD, Třída 9. května č.p.1366/48, 408 01 Rumburk
13. ObÚ Doubice-pro vyvěšení na ÚD, Doubice č.p.50, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka, DS: OVM,
tixb7wc
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