
Spis.zn. 652,2010/N{LrvA

,4
/ Y.- ,/

L/g' M loš Vánék
vedouci odboru
stavební úřad MěÚ

orlůvotlrrčni:

D e29.]'20]0podal žadate]žádosr o vydán i rozhodnutí o změně v)uŽití úzelni pro výšc uledcný účcl'

smveb í úřad ozrrámil zahájeni územního říZeni dotóeným orgánůn1' účaslníků]n říZcní a veře.inosti'
K projednáni Žádosti současně nďídil veřejné úStní jednani spojené s ohledáním na misiě na den
13'5'20 ] 0' ojehožvýsledku b}l sepsán plotokol

Zmčna !.ýuŽití ú7emí pro výše ur'edený úče1je v souladu sl3 sclrválenoll územně plánovací dokulnentací'

stanoviska sdělili:

' NIěstský úřad Ryclrnov nad KněŽnou, odbor životnibo prostředí, Souhlas se zněnorr dÍuhu pozenrkll
parc'č. 22312 v k'ir' Zámě1, éj' ZP-7922110-216,'20l0 Ku z 23 '] '20] 0-

Stavebni Ílřad zrÚislil \Zájemný soulad přcdloŽených Závazných snnovisek dotčerrých orgánil
\yžadovaných z\ ]áštnílni předpis1' a zahnulje do podm1nek rozhodnutí

Sta\ebni úřad rozhodl- jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. za použiti ustanovení plávnich přeclpisů re
ýýroku uvedeDých'

Účastníci _ další do1čené osoby:

Ředitelslví silnic a dálníc ČR. Na PankÍáci 546/56. 1:l0 00 Praha - Nusle

\ l po r.rani . nar rh1 J rd-r rllam i uc.r'mrl.r:
_ l ČanniL' ncup.a'nili narrh) a r'am rln'

V)hodnoceni připomínek veřejno5ti:

_ vcřejnost neuplatnila Připonlínll '

vypořádáni s v}jádřeními účastníkri k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkledťlm rozhodnutí eq'jáďili.

Poučení účastníků:

Protitomuto lozhodnL]ti sc lzc odvo]at do ] 5 dnů ode dncjeho oznámeni k odboru územiího pIánovánia

stavebního řádu Krajského úřadu Klálo!éhradeckého kraje podánim u zdejšiho správního orgánu'

odvolání se podává s potřebnýnr počtem slejnopisů tak. aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby kaŽdý úěastnik dosta] jedcn stejnopis' Nepodá-Ii Ílčastník potřebný počet stejnopisů' vyhotoví je

správni orgán na náklady účas1l1íka'

odvoláním Lze napadnout výrokovorr část rozhodnutí, jednotlivý lýrok nebo jelro vedlejší ustano!eni
odvo]áni.jen proti odťlvodněni rozhodnutí je nepřipustne.

sta\'ební úřad po právní moci rozhodnutí předá o\'ěiený situační výkles Žadatcli' případně zašle obecnimu
úřadLr' ichož ilzemního obvodu se změna Ď'užití úzelní lýká. neni'li sáln stavebnfu Ílřadem. popřipadě téŽ

speciá1nimu stavebnilnu úřadu'

Rozhodnuti má podIe s 9j odst' 1 stavebního zákona platnost 2 rok}'' Podmfuky rozhodnutí o Změnč

využití úzelrri plati po dobu užívllni úzení. nedošleli z povahy věci kjejich korrzumaci
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