
VEREJNA VYHLASKA

MESTSKY URAD VAMBERK
oDBoR STAVEBNÍ ÚŘAD

l luso\ o ndll]ésÚ I_ 5 l 7 54 Vambcrl

c r 652,/2010MUVA
v}iizú. Ing' Vaněk

Karel Krahulec. Mírová ] 436. 5 ] 6 0 ] R-vchnov nad Kněžnou
\ acia\ KJantllc.' Kold.ll ]8. 5o5 0l ( llo.eň
Ředitelstvi silnic a dálnic ČR' Na Pankráci 5,ló/56' ]'l0 oo Praha 

' 
Nusle
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oZNÁMENÍ
Z-AIIÁJEM ÚZEND{ÍHo ŘÍZDNÍ Á PoZv.íNÍ K VDŘUNÉMU ÚSTNÍMU .IEDNÁNi

václav Krahulec, nar. 1.5'19'{7' Koldín 38' 565 01 choceň,
Karel Krahulec, nar. l6.J.l949' Mírová l'{36,5l6 01 Rychnov nrd Kněžnou,
kt€rého zastupuje obec Zámčl' Ič 00275531, Zámě| 158,51? 43 Potšt€jn

(dálejen "Žadatcl ') podal dne 29.j '2010 Žádost o vydání úzernniho rozhodnutí o Změnč \,l-uŽiti ílzemí

ZÍněnr vy!žití íz'eÍní z vodní plochy - rybník na ostatni Plochu

na pozemku paÍc' č' 22312 v katastrálním Ílzemi Záměl' Uveclenýrn dnem bylo zahájeno uzernnr rrzení.

Městský úřad ValnbcÍk' odboť stavební úlřad,.jako stavební úřad piíslušný podle s 13 odst' ] písm' 1)

zákona č' l83/2006 Sb'. o úzenrním plánování a slavebním řádu (stavební zákon)' ve zněni pozdějších
předpisťr. (dále jen "sravebni Zákon"), oznamqje podle $ 87 odst' ] stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projeclDání žádosti veřejné ťlstníjodnání spojené s ohledánim na mistě na den

13. května 20'0 (čtvrtek) v 9'00 hodin

Se schůzkoll pozvaných v kance]áři stavebního úiadu'

Závazná stanoviska dotčených olgánů' náIitky účastníkťl řízení a připominlq veřejnosti rlusi být
Llplatněny nejpozději při veřejnóm Ílstním jednání, j inak se k nim nepřihIiŽi' Učastníci molrou nahlíŽct do
podkladů rozhodnutí (Městský úřad Van1berk. odbor stavební úřad, úiední dny| ponděli a středa 8:00 -

I l:30 a I2:10- 17:00 hodin).

Po čení:

Učasrnici jso! oprávněni navrhovat dťlkazy a činil jiné návrhy po, celou doblt řízeni aŽ do vydání
rozhodnuti' Učashici mají pťávo v}'jádřit v řizení své stanovisko' Učasmici se mohou před vydáním
rozhodnuti q''.iádřit k podkladům rozhodnuti, popřípadě navrhnoutjejich doplDěni'

Žadatel zajisti. ab} inlomace o jeho Záměru a o tom. že podal žádosl o vydání územního rozhodnuli, byla
bezodkladně poté, co bylo nařizeno veiejné ťrstni.iednání, vyvěše a na místč určeném stavebnín úřadem

nebo na vhodném veřejně přístupném mistě u stavby nebo pozemku. na nichŽ se má záměr uskutečnit, a

to do doby veřejného ústního i edlrán i '

ZÍlčastní_li se veiejnóho ťlstnílro j edn án í více osob z řad veřeinosti a mohloli by to vést ke zmařeni účelu

veřejného ústního jednání' Zvoli si společného zmocněnce'

K ZávaznÝm stanoviskrim a nánitkán k věcen, o ktery_ch bylo lozhodnuto při vydáni úzenniho nebo

regulačniho plánu. se nepřih]íží' Účashik řizcni ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládaji


