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Ve"ejná vyhláška 
 

O Z N Á M E N Í  
ZAHÁJENÍ  ÚZEMNÍHO   #ÍZENÍ  O UMÍST$NÍ SOUBORU STAVEB A POZVÁNÍ  

K VE#EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ  
 
          Manželé, pan Radovan Surma, nar. 02.05.1970, Pod Záme!kem !p. 1758/29, 500 06 
Hradec Králové a paní Petra Surmová, nar. 05.11.1982, M.Horákové !p. 263/40, 500 06 
Hradec Králové, oba zastoupeni na základ  plné moci paní Ing. Romanou Dusovou, 
Gruzínská !p. 427, 503 41 Hradec Králové, podali dne 23.07.2010 žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umíst ní stavby domovní !istírny odpadních vod typu AQUA CONTACT 4 EO 
na pozemku parc.!. 1105/34 v k.ú. #eské Mezi"í!í, pro p"ed!išt ní odpadních vod z rodinného 
domu, který bude umíst n na pozemku parc.!. 1105/34 v k.ú. #eské Mezi"í!í. 
        Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní "ízení o umíst ní stavby. 
       M stský ú"ad  Opo!no, odbor výstavby, jako p"íslušný obecný stavební ú"ad podle 
§13 odst. 1 písm. f) zákona !.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním "ádu (stavební 
zákon), v platném zn ní ( dále jen „stavební zákon“), s p$sobností podle § 190 odst. 1 
stavebního zákona,  oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního "ízení 
o umíst ní stavby    ú!astník$m "ízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona  a 
dot!eným orgán$m  doru!ením tohoto oznámení doporu!en  do vlastních rukou na doru!enku 
a  ú!astník$m "ízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona ve"ejnou vyhláškou a sou!asn  
na"izuje k projednání žádosti ve"ejné ústní jednání, které se uskute!ní dne 

31. srpna 2010 (úterý) v 10:30 hod. 
se sch%zkou pozvaných v kancelá"i odboru výstavby M&Ú Opo!no. 

 
        Podle § 89 odst.1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dot!ených orgán$, 
námitky ú!astník$ "ízení a p"ipomínky ve"ejnosti uplatn ny nejpozd ji p"i ve"ejném ústním 
jednání, jinak k nim nebude p"ihlédnuto.          
         K závazným stanovisk$m a námitkám k v cem, o kterých bylo rozhodnuto p"i vydání 
územního  plánu, se podle § 89 odst.2 stavebního zákona  nep"ihlíží.   
 
         Žadatel zajistí, aby informace o jeho  zám ru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí, byla bezodkladn   poté, co bylo na!ízeno ve!ejné ústní jednání, 
vyv šena  na vhodném ve!ejn  p!ístupném míst  u pozemku, který je p!edm tem  územního   
!ízení. Informace musí být ponechána na míst  až do doby  ve!ejného ústního jednání. 
Sou"ástí informace musí být grafická "ást, pop!ípad  jiný podklad, z n hož lze usuzovat na 
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architektonickou a urbanistickou podobu zám ru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel                                                   
uvedenou povinnost nesplní, stavební ú!ad na!ídí opakované ve!ejné ústní jednání. 
 
Pou!ení ú!astník% "ízení o právech a povinnostech, vyplývajících ze zákona !. 500/2004 
Sb. , správní "ád: 
 
Ú ASTNÍK #ÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TATO PRÁVA:  
  pokud ú!astník "ízení prohlásí, že  neovládá jazyk,  jímž se  vede jednání, má právo na 

tlumo!níka zapsaného v seznamu tlumo!ník$, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 
správního "ádu) 

  pokud je ú!astník "ízení ob!anem #eské republiky p"íslušejícím k národnostní menšin , která 
tradi!n   a dlouhodob  žije na  území #eské republiky, má p"ed  správním orgánem  právo !init  
podání a  jednat v jazyce své národnostní  menšiny (§ 16 odst. 4 správního "ádu) 

  zvolit si zmocn nce; zmocn ní k zastoupení  se prokazuje písemnou plnou mocí,  kterou lze 
ud lit i ústn  do protokolu; v  téže v ci m$že  mít  ú!astník "ízení sou!asn   pouze jednoho 
zmocn nce (§ 33 odst. 1 správního  ádu) 

  navrhovat d$kazy  a !init jiné návrhy  po celou dobu "ízení  až do vydání rozhodnutí;  p"i!emž 
správní orgán m$že  usnesením prohlásit, dokdy mohou ú!astníci !init své návrhy (§ 36 odst. 1 

správního  ádu) 
  vyjád"it  v "ízení své  stanovisko (§ 36 odst. 2 správního  ádu) 

  p"ed vydáním rozhodnutí  ve v ci  vyjád"it se  k podklad$m rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního 

 ádu) 
  nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního  ádu) 
  !init si výpisy a právo  na to, aby správní orgán  po"ídil kopie spisu nebo jeho !ásti (§ 38 odst. 4 

správního  ádu) 
  aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skute!nosti sv d!ící ve  prosp ch 

ú!astníka "ízení i v jeho  neprosp ch (§ 50 odst.3 správního  ád) 
  na oznámení rozhodnutí  (§ 72 správního  ádu) 

 

Ú ASTNÍK #ÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TYTO POVINNOSTI:  
  p"edložit na výzvu oprávn né ú"ední  osoby pr$kaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního  ádu) 
  poskytovat správnímu orgánu veškerou pot"ebnou sou!innost p"i opat"ování podklad$  pro 

vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního  ádu) 
  ozna!it  d$kazy  na  podporu  svých tvrzení (§ 52 správního  ádu) 

 
        Do podklad$ rozhodnutí lze nahlédnout u odboru výstavby  M stského ú"adu 
 Opo!no, nejlépe v  PO,ST  8,00 – 17,00 hod., nebo v ÚT, #T, PÁ  8,00 – 14,30 hod. po 
p"edchozí telefonické dohod  a p"i ústním jednání.  
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing. Dalibor Št&pán 
                                                                                                     ved. odboru výstavby  
      
Toto oznámení musí být vyv&šeno na ú"ední desce M&stského ú"adu  Opo!no a to i 
zp%sobem umož'ujícím dálkový p"ístup a na ú"ední desce Obecního ú"ad  eské 
Mezi"í!í  po dobu 15 dn% a to tak, aby 15. den  byl alespo' 15 dní p"ed termínem konání 
ústního jednání. 
 
Vyv&šeno dne :                                                        Sejmuto dne: 
 
Razítko, podpis: 
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Doru!í se doporu!en& do vlastních rukou na doru!enku: 
Radovan Surma, nar. 02.05.1970, Pod Záme!kem !p. 1758/29, 500 06 Hradec Králové, 
zastoupený na základ  plné moci paní Ing. Romanou Dusovou, Gruzínská !p. 427, 503 41 
Hradec Králové 
Petra Surmová, nar. 05.11.1982, M.Horákové !p. 263/40, 500 06 Hradec Králové, zastoupená 
na základ  plné moci paní Ing. Romanou Dusovou, Gruzínská !p. 427, 503 41 Hradec 
Králové 
Obec #eské Mezi"í!í ( do datové schránky) 
 
Dále obdrží doporu!en& na doru!enku dot!ené orgány ( do datových schránek): 
M stský ú"ad Dobruška, odb. ŽP, 518 01 Dobruška 
M stský ú"ad Dobruška, odd lení rozvoje m sta – p.Slavík, 518 01 Dobruška 
M stský ú"ad Dobruška, Ú"ad územního plánování, 518 01 Dobruška 
 
Doporu!en& ( k vyv&šení): 
Obecní ú"ad #eské Mezi"í!í 
 
Na v&domí: 
Radovan Surma, nar. 02.05.1970, Pod Záme!kem !p. 1758/29, 500 06 Hradec Králové 
Petra Surmová, nar. 05.11.1982, M.Horákové !p. 263/40, 500 06 Hradec Králové 
 


