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Sdělení
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování
a stavebního řádu, který je příslušným správním orgánem podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o krajích“), v souvislosti s ustanovením § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31. 12. 2012 (dále jen
„stavební zákon“), byl Městským úřadem Jičín, stavebním úřadem (dále jen „stavební úřad“)
předložen spis se stanoviskem k odvolání, které podala dne 19. 2. 2014 obec Veliš, IČO
0272337, se sídlem Veliš 4, 507 21 Veliš.
Předmětné odvolání směřuje proti rozhodnutí stavebního úřadu č. j. MuJc/2014/352/SU/BrP,
sp. zn. Výst.2011/9118/BrP ze dne 22. 1. 2014, kterým stavební úřad »I. podle ustanovení
§ 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydal rozhodnutí o změně vlivu užívání
stavby na území „Změna v užívání polního hnojiště ve Veliši na kompostárnu Veliš“ (dále jen
„stavba“) na pozemku 580, 583, 585 (původně před změnou číslování pozemků na pozemcích
parc. č. 369/3, p. p. k. 371/1, 372/1, 372/2, 373) v k. ú. Veliš u Jičína, II. podle ustanovení
§ 126 a § 127 stavebního zákona a § 13 a § 14 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na stavbu „Změna v užívání
polního hnojiště ve Veliši na kompostárnu Veliš“ vydal rozhodnutí o změně v užívání stavby
(dále jen „stavba“) na pozemku 580, 583, 585 (původně před změnou číslování pozemků na
pozemcích parc. č. 369/3, p. p. k. 371/1, 372/1, 372/2, 373) v k. ú. Veliš u Jičína«.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odbor územního plánování
a stavebního řádu tímto sdělením oznamuje, že bylo ukončeno shromažďování podkladů pro
vydání rozhodnutí o výše uvedeném odvolání. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mají
účastníci řízení před vydáním rozhodnutí možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí,
nahlédnout do předloženého spisového materiálu a zároveň mají možnost vyjádřit se
k úplnosti předloženého spisového materiálu. K tomu Vám Krajský úřad Královéhradeckého
kraje v Hradci Králové, odbor územního plánování a stavebního řádu stanovuje
lhůtu 5 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto sdělení.
Nahlédnutí do spisu je možné uskutečnit u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové, 2. patro, kancelář č. 420, v úřední dny v pondělí a ve středu v době
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
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8:00 - 17:00 hod., případně v jiné pracovní dny v době 8:00 - 14:00 hod., a to po předchozí
telefonické domluvě na tel. 495 817 464.
Jako účastníky řízení Vás Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odbor
územního plánování a stavebního řádu zároveň uvědomuje, že jelikož se jedná o složitý
případ, rozhodnutí ve věci bude vydáno ve lhůtě 60 dní ode dne obdržení spisového materiálu
stavebního úřadu.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
z p. Mgr. Jan Jakubec
odborný referent oddělení stavebního řádu
Jednotlivě obdrží účastníci územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona
a účastníci řízení o změně v účelu užívání stavby:
- společnost SETRA, spol. s r. o., IČO 00220159, se sídlem Zvonařka 16, 617 00 Brno,
ID DS: 6grzyw5
- obec Veliš, IČO 0272337, se sídlem Veliš 4, 507 21 Veliš, ID DS: xfeatvf
- Václav Žďárský, Bukvice 23, 506 01 Jičín
- Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO 70947996, Kutnohorská ulice 59, 500 04
Hradec Králové, ID DS: 6m8k8ey
- společnost SETRA, spol. s r. o., IČO 00220159, se sídlem Zvonařka 16, 617 00 Brno,
ID DS: 6grzyw5
- obec Veliš, IČO 0272337, se sídlem Veliš 4, 507 21 Veliš, ID DS: xfeatvf
Veřejnou vyhláškou obdrží účastníci územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 2
stavebního zákona:
- Václav Žďárský, Bukvice 23, 506 01 Jičín
- Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO 70947996, Kutnohorská ulice 59, 500 04
Hradec Králové, ID DS: 6m8k8ey
- obec Veliš, IČO 0272337, se sídlem Veliš 4, 507 21 Veliš, ID DS: xfeatvf
K vyvěšení na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému
potvrzení a vrácení:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové
- Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
- Obecní úřad Veliš, Veliš 4, 507 21 Veliš
Toto sdělení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů, poslední den této lhůty je dnem
jeho doručení.
Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto sdělení na úřední desce bylo toto sdělení
zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne……………………
Sejmuto dne……………………………
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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