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Městský úřad Louny
stavební úřad
Mírové náměstí 35,44023
Spisová značka:
Číslo jednací:
Oprávněná
úřední osoba:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Louny
Louny 29.11.2010

MULN/18628/2010/SU/W

MULNCJ 108357/2010
Weberová Pavla
Pod Nemocnicí 2379, Louny
415621 209
415621 200
weberova@mulouny.cz

OZNÁMENí
ZAHÁJENí

ÚZEM Nf HO ŘfZENf A pozVÁNí

K VEŘEJNÉMU

ÚSTNíMU JEDNÁNf

(oznámeno veřejnou vyhláškou)
Obec Blšany u Loun, IČ 556254, Blšany u Loun, 440 01 Louny 1 (dále jen "žadatel") podala dne
11.11.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby prodloužení vodovodního řadu
včetně přrpojek na pozemcích parc. č. 54/1, 546, 48/20 v katastrálním území Blšany u Loun.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Louny, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f/
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
10.1.2011 (pondělí) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu (č.dveřf 316).
Žadatel k jednání doloží:
• Druhou projektovou dokumentaci
• Stanovisko Městského úřadu Louny odboru životního prostředí
• Souhlas s vedením stavby po pozemcích ZPF
• Závazná stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Louny, stavební úřad, úřední dny: pondělí 8.00 17.00, středa 8.00-17.00 hodin).
Poučení
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

tadatel zajistí, aby informace o Jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydáni územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústnl JednánI, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přfstupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústnlho jednání.
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavenf jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jiří Janíček
vedoucí stavebního úřadu

Otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úfedn{ desce v příslušné obci a úřední desce Městského úřadu
Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením data vyvěšenf a
sejmut! vrátit Městskému úřadu Louny, stevebntmu úřadu.
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Obdrží
účastníci (dodejky)
Obec Blšany u Loun, IDDS: mvharsz

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 35,44001 Louny 1
Městský úřad Louny, OMH - silniční správní úřad, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1
Na vědomí (účastníci dle § 85 stavebního zákona)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provoz Louny, IDDS: f7rf9ns
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., správní úsek Louny, Poděbradova č.p, 2653, Louny
Josef Brabec, Dvořákova 1343, Louny
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