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MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE 
 odbor územního plánování a stavebního řádu 

Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice 
 

 

Spis. zn.: MUJI     53/2013 /ÚPSŘ  
Č.j: PDMUJI  12407/2016/Fi/Vyro Jilemnice, dne: 1.9.2016 
Vyřizuje: Renata Fišerová  
E-mail: fiserova@mesto.jilemnice.cz  
Telefon: 481 565 142 
 
 
Žadatel: 
Josef Mikulka (nar. 24.8.1955), Čistá u Horek 255, 512 35  Čistá u Horek 
    

V Y R O Z U MĚN Í  
ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ 

 
 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") 
vydal dne 12.8.2016 pod č.j. PDMUJI  11227/2016/Fi/Rozh , spis. zn.: MUJI  53/2013 /ÚPSŘ územní rozhodnutí 
o umístění stavby spojené se stavebním povolením územní rozhodnutí o umístění stavby spojené se stavebním 
povolením na 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 kat. 
území Horka u Staré Paky. 
 V zákonné lhůtě se proti tomuto rozhodnutí odvolal účastník řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Liberec, Zeyerova 1310, P.O. Box 386, 460 55  Liberec z důvodů uvedených v příloze tohoto odvolání. 
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu Vám, jako účastníkovi tohoto řízení, v 
příloze zasílá stejnopis podaného odvolání a současně podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")  Vás vyzývá, abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě do 15 
kalendářních dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.  
Následně může být řízení podle okolností doplněno a o podaném odvolání bude rozhodnuto rozhodnutím, které 
Vám bude doručeno. V této lhůtě účastníci řízení mohou též nahlédnout do spisu. 
 
 Své případné vyjádření zašlete na adresu Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a 
stavebního řádu. 
  

 
 
 

otisk razítka 
 

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

 
 
Za správnost:  
 
 
 
Přílohy: 
Odvolání  účastníka řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, P.O. Box 386, 460 55  
Liberec ze dne 30.8.2016 
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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    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
 
V elektronické podobě      V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do: …………………………… 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
  
 
R o z d ě l o v n í k  

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, P.O. Box 386, 460 55  Liberec  

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, P.O. Box 386, 460 55  Liberec   

       

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice 
Obecní úřad Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky 41, 512 34  Horka u Staré Paky 
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