MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Topolčianská 1

PSČ 412 01

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Číslo jednací: 0092947/11/DOP/LKu
Vyřizuje: Ing. Kuchařová Lenka
Telefon: 416 916 510

Litoměřice, 15.11. 2011

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Obec Michalovice, Michalovice 44, 412 01 Litoměřice zastoupená Ing. Karlem Pleyrem, U Medulánky
471/8, 412 01 Litoměřice, dat.nar. : 13.4.1966 (dále jen "žadatel") dne 21.9. 2011 podal žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu:
Michalovice – Komunikace
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 272/5, 271/14, 271/47, 272/1, 271/39, 271/33, 375/1, 391 v k.ú.
Michalovice u Velkých Žernosek
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad, příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a §
15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje
zahájení stavebního řízení. Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky,
popřípadě důkazy podat do
22.12. (čtvrtek) 2011
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu v Litoměřicích, úřední dny pondělí a středa (8 – 17 hod).
Poučení:


Účastník řízení může podle § 114 odst.1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.



K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při řešení
regulačního plánu se nepřihlíží.



Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru dopravy a SH
Městského úřadu Litoměřice

-2Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne : ……………….

Sejmuto dne : ……………………………..

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

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Ing. Karel Pleyer, U Medulánky 471/8, 412 01 Litoměřice
účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
ostatní účastníci (doručenky)
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic
Obec Michalovice, Michalovice č.p.18, 412 01 Litoměřice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice
RWE Distribuční služby, s.r.o., Klíšská 96, Ústí nad Labem
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, Praha 4
DOSS
Policie ČR Dopravní inspektorát, Lidické náměstí 9, Ústí nad Labem
MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 1
MěÚ Litoměřice, odbor dopravy a SH , Topolčianská 1, Litoměřice
Správa CHKO České středohoří, Michalská , Litoměřice
HZS Ústeckého kraje, Horova 10, Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice ÚK , Moskevská 15, Ústí nad Labem
Ostatní :
Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad , Pekařská ul., 412 01 Litoměřice
Vojenská ubytovací a stavební správa, Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6
ČEZ ICT Services a.s., ul. Fügnerova 1866/5, Praha 2
NIPI ČR, o.s. konzultační středisko Ústeckého kraje, Školní 700, 411 08 Štětí
Vyvěsit :
Městský úřad Litoměřice - odbor správní , Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice – k vyvěšení na úřední
desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí oznámení
Obecní úřad Michalovice – k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí oznámení

