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Josef Mikulka (nar. 24.8.1955), Čistá u Horek 255, 512 35 Čistá u Horek

VYROZUMĚNÍ
O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ
Dne 21.12.2012 podal Josef Mikulka (nar. 24.8.1955), Čistá u Horek 255, 512 35 Čistá u Horek žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Stavba provozovny služeb (prodejní plochy pro spotřební
zboží, nářadí pro zemědělce a zahrádkáře, stroje a vozidla) na pozemku pozemková parcela parcelní číslo
325/4 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horka u Staré Paky a žádost o vydání stavebního povolení pro
stavbu: Stavba provozovny služeb (prodejní plochy pro spotřební zboží, nářadí pro zemědělce a zahrádkáře, stroje a
vozidla) na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 325/4 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horka u
Staré Paky na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 325/4 v katastrálním území Horka u Staré Paky.
Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle §
13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") dne
20.2.2017 spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení přerušil, neboť předložené podání
neobsahovalo předepsané náležitosti a neposkytovalo dostatečný podklad pro jeho posouzení.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu Vás tímto vyrozumívá, že v souladu
s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád") přerušení 12.9.2017 ukončil a v tomto řízení dále pokračuje, neboť již pominuly důvody, pro které bylo
správní řízení přerušeno.
Do doplněných podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v níže uvedené lhůtě nahlédnout u Městského
úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního řádu (návštěvní dny: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00
hod.).
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené
orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka
Mgr. Vladimír Mečíř v. r.
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Za správnost:
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
Josef Mikulka, Čistá u Horek 255, 512 35 Čistá u Horek
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky 41, 512 34 Horka u Staré Paky
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Účastníci řízení stavební řízení
Doručení jednotlivě:
Josef Mikulka, Čistá u Horek 255, 512 35 Čistá u Horek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Obecní úřad Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky 41, 512 34 Horka u Staré Paky
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, Liberec V-Kristiánov,
460 05 Liberec
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje a investic, památková péče,
Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
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