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Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad
Husovo náměstí 1',5I7 54 Vamberk

Č.1.: tsvtt2012/MÚyA
Spisový a skartační znak, lhůta:330 A/20
Vyřizuj e : Jolana Richterová
Telefon: 494 548 127
E-mail: richterova@vamberk-city.cz

Ve Vamberku l3. září2o12

Farma Tichý a spol. a.s.' se sídlem Záměl226,5I7 43 Potštejn
Petra Novotná, Zámě|I25,5I7 43 Potštejn
Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Záměl57,5I7 43 Potštejn
Královéhradecký kraj, Pivovarskó náměstí 124512,500 03 Hradec Králové
ObecZáměI^,Zámě| 158' 517 43 Potštejn
Telefónica 02 Czech Republic, a.s.,Za Brumlovkoa26612,1'40 22 Praha 4 - Michte

ozxÁtvtBxÍ
o sPoJENÍ ÚzBiuNÍHo a STAvEBNÍuo nÍzBNÍ, zaHÁJENÍ SPoLEčNÉHo

nÍzBNÍ A PoZVÁnÍ r vBŘEJNÉMU ÚšrNÍvlu JEDNÁNÍ

Farma Tichý a spol. a.s.' se sídlem Záměl 226, 5I7 43 Potštejn, IČo 25941119 (dále jen
,,stavebník''), podala dne 5.9'2012 žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolenina
stavbu rekonstrukce polního hnojiště v Zámělri na pozemcích parc. č. dle PKb74,878t!,
90012 a 90212 v kat.území Záměl.. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební
Íízení.
Městshý úřad Vamberk, odbor stavební úřad, příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. f) zákona č'
L83l2006 Sb., o (tzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle $ 78 odst' 1

stavebního zákona v souladu S ustanovením $ 140 odst. 1 zákonač,.500/2004 Sb., správnířáď,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") usnesením podle $ 140 odst' 4 spiávního řádu
apodle $ 87 odst. 1 a $ 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahá1ení společného Íízenía
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústníjednání na den

čtvrtek, 18. října 20!2 v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru stavební úřad na Městském úřadu ve Vamberku.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastnftů a připomínky veřejnosti musí být



uplatněny nejpozději při veřejnóm ústním je dnání,jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři odbo'u stavební úřad na Městském úřadu ve
Vamberku ve dnech pondělí a středa 8.00 _ 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin.

Poučení:
Žadate-l zajistí, aby informace o jeho záměIu a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné úsiní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhoůrém veřejně př?stupnérnmístě u síavby nebo pozemku,
na nichŽ se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejnorro ristnrno jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osób zřad veřejnosti a mohlo-li by to vést kezmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Učastnft územního řízení ve svých námitkách uuód" skutečnosti , které zakJád'ajíjeho postaveníjako účastnka, a důvody podríní námitek; k námitkám, které nesplňují uveden"é požadavky, senepřihlíží' K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vyd'ánílizemního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Učastnft stavebního řízení může podle $ 114 odst' 1 stavebního zákonauplatnit námitky protiprojektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům ootoenycrr
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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ I72 odst.1 stavebníhó zákonaoprávněn při
n|1e.ni úkolů vstupovat na cizí pozemky' stavby a do staveb s vědomím jejich vlastnílď přizjišt'ování stavu stavby a pozemku nebo opatřóvání důkazů a dalších pooíJaor: pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle $ 173 odst. 1 stavebnft o zákonauložit pořádkovou pokutu do 50.000,-Kč tomu, kdo závažiým způsob emztěžujepostup v řízeníanebo plnění úkolů podle $ 172 odst. 1stavebního zákona tím, 

-Že 
znemožňuje oprávnene úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup nasvůj pozemek nebo stavbu.

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

Jolana Richterová
referent odboru -
stavební úřad MěÚ

,,oti sk úředního t azítka"

Doručí se:

Jednotlivě se doručuje:
- účastníkůmŤízení uvedeným v $ 85 odst. 1 a $ 109 stavebního zákona:
Farma Tichý a spol. a.s.' Se sídlem ZáměI226, 51] 43 Potštejn
Petra Novotná, Záměl 125, 5t7 43 Potštejn
Ing. Miroslav Rozkot, CSc.,Záměl57, 517 43 Potštejn
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská"5gl23,Plačice,500 04 Hradec Králové(hospodaření se svěřeným majetkem kraje)
obec Záměl, Záměl I 58, 5 17 43 Potštejň
Telefónica 02 Czecb Republic, a's.,ZaBrumlovkou266/2,I4O 22Praha 4 _ Michle



- dotčeným orgiánům:
Hasičshý zácluanný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Na
Spravedlnosti 2010,516 01 Rychnov n. Kn.
Krajská hygienická stanice, Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov n' Kn.'
Jiriáskova 1320,516 01 Rychnov n. Kn.
Městslcý úřad Rychnov n. Kn., odbor výstavby a Životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01
Rychnov n. Kn.
Městslcý úřad Rychnov n. Kn., odbor školství, kultury, mládeŽe a tělovýchovy, Havlíčkova 136,
516 01 Rychnov n. Kn.
obecní rtřad Záměl, Záměl158, 5l7 43 záríLěl + veřejná vyhláška

- ostatním:
Městský úřad Vamberk, Husovo niá'm. 1,5I7 54 Vamberk + veřejná vyhláška

Veřejnou vyhláškou se doručuje:
_ účastnftůmřízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního zákona

Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu a
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 9,l. q .nu)

Sejmuto dne:

!
'.y'fl. Fo::ťtljri
J: }75 53Í
x.: 4445 5112'l'i

Razítko a podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí.


