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O Z N Á M E N Í
o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Dne 13.12.2006 podala obec Čenkovice u stavebního úřadu ve
Výprachticích žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění
dopravní a technické infrastruktury pro bytovou zástavbu lokality 5a a 5b Čenkovice. Jde o stavbu zvlášť rozsáhlou s
velkým počtem účastníků řízení, jejíž umístění navrhované stavby
(souboru staveb) na pozemcích, která je předmětem řízení, je
zakresleno na mapovém podkladu v měřítku 1 : 2880, který je
součástí návrhu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Obecního úřadu ve Výprachticích, jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební
zákon"), na základě ustanovení § 190 odst. 3, oznamuje v souladu
s ustanovením § 36 odst. 4 stavebního zákona zahájení územního
řízení. Protože pro území, v němž je navrženo umístění předmětné
stavby, je zpracována a schválená územně plánovací dokumentace,
podle níž je možno návrh na územní rozhodnutí posoudit, upouští
dle § 36 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání. Účastníci
řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky k návrhu

nejpozději do 12. června 2007.
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá
stanoviska dotčené orgány veřejné správy.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí ve shora
uvedené lhůtě na stavebním úřadu Výprachtice (návštěvní dny Po a
St. 8-17 hod), v ostatních pracovních dnech po telefonické
domluvě a při ústním jednání.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží
jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

vedoucí stavebního úřadu
Josef Lerch

Doručí se:
Obec Čenkovice, Čenkovice č.p. 168, 561 64 Jablonné nad Orlicí
MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. Marků 12, 563 16 Lanškroun
MěÚ Lanškroun, odbor dopravy a SH, nám. J.M. Marků 12,
563 16 Lanškroun

Obdrží - ostatní:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední
desce stavebního úřadu a obce Čenkovice.

Vyvěšeno dne ..............

.................

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

...................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a
sejmutí oznámení.

