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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Obec Velichov, se sídlem Obecní úřad Velichov, Velichov 13, IČ 255122, zastoupená starostkou
obce Markétou Moravcovou Bc., dále v zast. pro fa. BPO spol. s r.o. se sídlem Lidická 1239, Ostrov,
IČ 18224920, p. ing. Jan Dušek, na základě plné moci ze dne 18.10.2010
(dále jen "navrhovatel") podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Stavební úpravy objektu č.p. 87 s přístavbou mateřské školy ve Velichově
v k.ú. Velichov v obci VELICHOV,
na pozemcích č. 1064/1, 1123, 21/1, 4/2, 21/4, 1047/2 a st. 18 a 135.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Obecního úřadu v Kyselce, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno g/
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém
podle § 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 vhodném veřejně přístupném místě u stavby a pozemku na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na
okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Současně nařizuje k projednání žádosti ústní veřejné jednání spojené s místním šetřením na den
úterý 9.8.2011 v 9, 00 hodin
se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti Obecního úřadu v Kyselce.
K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány
státní správy. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí ( úřední dny - návštěvní dny: PO,
STŘ: od 8,00 hod. - 12,00 hodin a od 12,30 - 17, 00 hodin ).
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad Obecního úřadu v Kyselce
Míšková Božena v.r.
( otisk úředního razítka )
Obdrží:
účastníci veřejnou vyhláškou
Obec Velichov, Obecní úřad Velichov
Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha
Vodárny a kanalizace a.s. Karlovy Vary
RWE Distribuční sítě s.r.o. Brno
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Sokolov
p. Horská Zdeňka, Velichov 32, Ostrov
p. Urbášek Jiří, Velichov 144, Ostrov
p. Urbášková Marie, Velichov 144, Ostrov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nám. 390/42, Praha 2

dotčené orgány státní správy
Městský úřad Ostrov - odbor životního prostředí
Dtto
- odbor stavební
Dtto
- odbor dopravy
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Karlovy Vary
Záchranný hasičský sbor Karlovarského kraje Karlovy Vary
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR , o.s. K.Vary
Pozemkový úřad , závodu míru 725/16, Karlovy Vary , stará Role
MZ ČIL Praha
VUSS Praha
Policie ČR DI Karlovy Vary

Vyvěšeno: 20.7.2011

Sejmuto: ……………………..

Vyvěšeno v elektronické podobě: 20.7.2011

Sejmuto: ……………………..
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