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V Červeném Kostelci dne 7.10.2016

OZNÁMENÍ
O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, oznámil dne 30.9.2016
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení o umístění stavby „III/3049
Žernov, Červená Hora - vjezdové brány“ na pozemcích parc. č. 811/7, 1331/1, 1380, 1385/1 a
1391 v katastrálním území Žernov u České Skalice a st. p. 1, parc. č. 104/3, 339/3, 339/8, 355/1
a 480 v katastrálním území Červená Hora na základě žádosti, kterou podal Královéhradecký kraj,
IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, který zastupuje SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4 dne 6.6.2016.
Účastníkem řízení je mimo jiné vlastník sousedních pozemků parc. č. 1340 a 1341
v katastrálním území Žernov u České Skalice. Podle dostupných údajů z katastru nemovitostí je
vlastníkem předmětných pozemků RNDr. Anna Vachálková, Csc., Adamiho 25, Bratislava,
Slovensko, které bylo oznámení o zahájení rovněž zasláno. Zásilka se vrátila stavebnímu úřadu
nedoručená. Z dokladů o doručení poskytovatele poštovních služeb vyplývá, že adresát je na
uvedené adrese neznámý.
Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dále příslušný na základě
sdělení o stanovení stavebního úřadu pro vedení územního řízení, které vydal Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
dne 30.5.2016 pod zn. KUKHK-17735/UP/2016/TV,
oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), vlastníkovi pozemků parc. č. 1340 a 1341 v katastrálním území Žernov u
České Skalice jako účastníkovi územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
možnost převzít písemnost „Oznámení o zahájení územního řízení“ o umístění stavby
„III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány“ na pozemcích parc. č. 811/7, 1331/1, 1380,
1385/1 a 1391 v katastrálním území Žernov u České Skalice a st. p. 1, parc. č. 104/3, 339/3,
339/8, 355/1 a 480 v katastrálním území Červená Hora, které vydal dne 30.9.2016 pod č.j.
07336/2016/VYST.
Písemnost je možné převzít u Městského úřadu v Červeném Kostelci, odboru výstavby a ŽP,
v úřední dny, tj. pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, úterý 8.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00, středa
8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin, mimo tyto dny po telefonické domluvě, ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení tohoto oznámení.
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Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu osobám neznámého
pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou
známy, a v dalších případech, které stanoví zákon.
Plné znění vydaného oznámení o zahájení stavebního řízení je rovněž k nahlédnutí u
Městského úřadu v Červeném Kostelci, odboru výstavby a ŽP, nebo na elektronické úřední desce
města Červený Kostelec (www.cervenykostelec.cz).

Jiří Prokop
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .................................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník
1. Veřejná vyhláška - úřední deska Městského úřadu Červený Kostelec (vyhláška je
zpřístupněná také na http://www.cervenykostelec.cz/)
2. Veřejná vyhláška - úřední deska Úřadu městyse Žernov (http://www.zernov.cz)

