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Městský úřad vamberk, odbor stavební úřad
Husovo náměstí 1.517 5,l vamberk

C. j.: 316/20l2,4úUV.{
spiso\'ý a skaíační znak' lhůta: 328.3 A/5
Vyřizuje: Jolana Richlerovií
Tclcfon:494 5'18 127
E nmil: richteÍova@)\'anrbcťk-ci1v'cz

ve Vamberku 7' března 20l2

oZNÁMENÍ
ZÁHÁJENÍ ÚZEMNÍHo ŘÍZENÍ A PoZvÁNÍ K VEŘEJNÉ}'ÍU ÚsrnÍuu LrolÁNr

\ EŘ€J\o( VYH L {sKol

Dne l ' března 2012 poda]a Společnosl Faťma Tichý a spo]' a.s.. se síd]enr v Z]áměli 226, 5I7 43
Potšlejn' Ic 25941119. žádost o vydání úZemního Íozhodnutí ozměně \,yužití území podle
ustanovení š 80 odst. 2 písm' e) zákona č' l83/2006 sb'' o územnírn plánování a stavebním řádu
(stavební Zákon)' ve 7nění pozdějších předpisů (dá1e jen 

',stavební Zákon") zalesnění části
pozemku parc.č. dle PK 94l/3 l kat. izemí Záměl, Ť€spektive z něj oddělenó parc.č. 932/3 o
výměře 0'5969 ha' dle geomctrického plánu č. 390-172/2011,ledy změnu druhu pozemku z
tťva]ého travního porostu na lesní pozernek. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno uzcmní
Íízeií.
Městský úřad Vanberk' odbor ýavební úřed. přís]ušný pod]e Š L3 odst. 1 písnl' Í) stavebního
zákona, v souladu s ustanovením s 87 odst' l slavebního Zákona oznamuje zahájení územního
říZení a současně nařizuje k projednání Žádosti veřeiné ústníjednání na den

úterý' l0' dubna 2012 v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláii odboru stavební úřad na Mčstském úiadu ve vambelku'
ZáVazná stanoviska .lotčených orgánťl- nír tb, účasmíkťl a připomínky veřejnosti musí být
up]atněDy nejpozclěji při veřejném ústním jeduání, jinak knim nebude přihlédnuto' UČastnlci
nohou nah]íŽet do podk]adů rcZhodnutí \'kance]áři odborll Sta\'ební úřad na Městském úřadu Ve
vamberku ve dnech pondělí a slřede 8.00 - 1i.30 a 12'30 i7'00 hodirr'

Poučení:
Žadate] zajislí' aby infoÍmace o .ieho ZáŤěťu e o lon. Že podal žádost o Vydání úzenního
rozhodn[tí, bvla bezodkladně poté, co by]o nařízeno veřeiné úsrní jednání' vyvěšena na míslě
uróenénr stavebním riřaden nebo na \'hodném veřejně pístupném lnístě u stavby nebo pozemku.
na njchž se záněr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jedniiní'
Zúčastní'li se veřejného ústního jednání více osob zřed veie.jnosti a mohloJi by Lo Vést ke
Zmaření účelu veřejného ústníhojednání' Zvdí si spo]ečného Zmocněnce.
K Závuným stanoviskůrn a námitkám k \'ěcem, o ke.ých bylo lozhodnuto při vydání úZemní}o
nebo legullčního plánu, se nepřihlíŽí' Účastník ve svých ámitkách uver]e skutečnosti. které
Zakládají jeho postavení jako účastníka. a důl'odv pcldání námitek; knámiLkám. které nesplňují
uvedené požtdavky. se nepřihlíží'



Pověřený Zaměstrranec stavebního úřadu je pod]e s l72 odst' 1 stavebního Zákona oprívněn při
p]nění úkolů vstupovat na cizí pozemky. stevby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
Zjišt'ování stavu stavby a poŽemku nebo opatřovíní důkazů a dalších podkladů prc vydání
5právního roZhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad můŽe pod]e š I73 odst' 1 stavcbního Zákona uloŽit pořádkovou pokutll do 50'000'_
Kč tomu. kdo závaŽným Způsobem ztěŽuje postrrp V říZení anebo p]nění úkolů podle š ] 72 odst' 1

slavebního Zákona tím. Že znemoŽňuie oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na
svůj pozemek nebo stavbu'
Necháli se některý z účastníků Zastupovat, předloŽíjeho Zástupce písemnou p]nou moc'

Jo]ana RichLerová
referent odboru -
stavební úřad MěÚ

Jednot]ivě se doručuje:
účastníkům říZení uvedeným v Š 85 odst' i stavebního zákona:

Farnla Tichý a spol' a's'. Zíměl 226, 517 43 Potštein
obe. /Jmťl' Z-mel |58' 5 |- 4J Po'.lcjn
_ dotčeDým orsánům:
Městský úřad Rychnov n' K!.. odbol \'ýslavby a Životního p.ostiedí. Havlíčkova 136' 516 0l
Rychnov n. Kn.
Městshý úřad Vanrberk' Huso\'o r]án ' 1. 517 5,{ vamberk + veřejná vyhláška
obecní úřad Zámě], Ziímě] 158' 5 ] 7 .l3 Potštejn + veřcjná vyhtáška

Veřejnou vyhláško[ se doručuje:
účastníkim řízení uvedeným \, is 85 odst' 2 stavebního Zákona:

In8' Josef Hloušek' csc', Husova ] 59] /] 10. Nový Hradec Icálové' 500 08 Hřadec Králové
TilLr \,Í! l]elJ\ ''' Zám. | 2nh. 5 | eJ PoL:lejn
lr8' Flinll'e' Dlb ll' De 1ckl h15. 5Ó ' 0Ó ( .'inrd o l,ci
Antonín KříŽ, sopotnice 136.561 15 sopotrrice
Libuše Křížová Uťbanová. sopotnicc l36' 56l 15 sopotnice
Václav Krahrr]ec' Kddín 38. 565 01 Choceň 1

Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu l5 dnů na úředDí desce spÍávního orgánu a
způsobem umožňLljícínl dálko\,ý přístup'

vyvěšeno dne:

Sejmulo dne:

R,rzílko a podpis orgánrr, který potvÍZuje vyvěšení a sejmutí'


