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INFORMACE O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný stavební úřad
dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) informuje v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), občanská sdružení nebo jejich organizační jednotky (spolky), jejichž
hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, která splnila podmínky § 70 odst. 1 zákona, že
dne 10.10.2017 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Retenční nádrž
Soutok (RN Soutok),dále jen "stavba", na pozemku: pozemková parcela číslo 832/3, 838/1, 839/3, 1133 v
katastrálním území Choustníkovo Hradiště.
§ 70 zákona:
Účast občanů
(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich
občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů.
(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana
přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení") je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u
příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a
zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné
podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm.
g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji
podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.
(3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního
řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem
zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení Dnem sdělení informace o
zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na
úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tato informace musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.
Obecní úřad Choustníkovo Hradiště tímto žádáme o vyvěšení této informace na úřední desce a elektronické
desce úřadu po dobu 8 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení informace, opatřené potvrzením o vyvěšení a
sejmutí (razítko a podpis orgánu) na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové
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nad Labem. Tato informace bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr
Králové nad Labem.

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................

Sejmuto dne........................

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace.

otisk razítka
Renata Voňková
odborná referentka

Obdrží:
Veřejná vyhláška:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, úřední deska + elektronická úřední deska, náměstí T. G. Masaryka
č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Obecní úřad Choustníkovo Hradiště, úřední deska + elektronická úřední deska, Choustníkovo Hradiště č.p.
102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
a.a.

