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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Dne 25.02. 2010 byla u Stavebního úřadu Obecního úřadu ve Výprachticích podána žádost na
vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti níže uvedeného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo
zahájeno správní řízení.
Žadatel:L&P plus, spol. s r.o., Čs. Armády 237, 537 01 Chrudim, IČO:25937707
Druh rozhodnutí : Územní rozhodnutí o umístění stavby – prodloužení platnosti – Doplnění
sportovního zázemí u hotelu v Čenkovicích o dětské hřiště, lanové centrum, lezeckou stěnu a
tenisové hřiště
Pozemková parcela/ly č.: st.p. 275, 164
Katastrální území : Čenkovice
Územní rozhodnutí č.j. : 133/2007/SU
vydal : stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice
Lhůta platnosti : 06.03.2010

ze dne : 20.12.2006

Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice, 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"), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 odst.1 písm. b) zákona č.500/2004
Sb., správní řád (dále jen správní řád), s odkazem na § 93 odst. 3stavebního zákona oznamuje podle
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného územního
rozhodnutí dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.Závazná stanoviska dotčených orgánů,
námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti lze podat nejpozději do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
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jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Obecním
úřadě Výprachtice – v kanceláři stavebního úřadu.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Podle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním
řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Referent stavebního úřadu
Luděk Skalický, DiS
Obdrží dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: do vlastních rukou
L&P plus, spol. s r.o., Čs. Armády 237, 537 01 Chrudim
Obec Čenkovice, Čenkovice 168, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu
Výprachtice a Obecního úřadu Čenkovice. Prosíme o vrácení s potvrzením o vyvěšení a sejmutí z
úřední desky.
Vyvěšeno dne ..............

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

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