
MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ
stavební úřad

468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su  @  mesto  -  desna  .  cz  
___________________________________________________________________________
Č.j. : MUDESNA/468/2013/36/SU                                                           V Desné dne : 1.3.2013
Vyřizuje : Koukalová                                
                                                  
p. Pavel Tržický
nar.: 25.5.1933
Slávy Horníka 75/11
150 00 Praha - Košíře
------------------------------------------
zastoupen
ing. Jiřím Fričem                              
Za Humny II čp. 346                       doručovací adresa: Hnězdenská 767/4a
273 02 Tuchlovice                                                         181 00 Praha 8, P.O.Box 119

O Z N Á M E N Í
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

    Dne 25.2.2012  požádal zplnomocněný zástupce stavebníka ing. Jiří  Frič,  Za Humny II 346,
Tuchlovice,  u zdejšího stavebního úřadu o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vrtané
studny (hl. 45m) a vodovodu  pro objekt če. 434 na  stpčk. 1740  a ppčk. 1741  v k.ú.  Desná III.
Součástí stavby je elektro přípojka pro ponorné čerpadlo, vedená souběžně s trasou vodovodu.  
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
    Městský úřad v Desné, stavební úřad, jako stavební úřad  příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu (stavební  zákon) oznamuje podle
§  87  odst.1  stavebního zákona zahájení územního  řízení dotčeným orgánům státní správy a
známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání  na den

26. března 2013 v 9.00 hodin

se schůzkou účastníků na zdejším stavebním úřadě.

   Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u zdejšího stavebního úřadu
(úřední dny Po a St, 8 - 17  hod.,  v ostatních dnech jen po telef.  domluvě)  a při  ústním jednání.
Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k  návrhu uplatnit dle § 89  odst.5
stavebního zákona nejpozději při ústním jednání,  jinak k nim nebude  přihlédnuto. Ve stejné lhůtě
sdělí svá stanoviska dotčené orgány  státní správy.     

  Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat,  předloží jeho  zástupce při jednání písemnou
plnou moc.

                                                                                                                 Aleš  N i g r i n
                                                                                                          vedoucí stavebního úřadu
                                                                                                            (otisk úředního razítka)



Obdrží :(dotčené orgány státní správy)
          1. Správa CHKO Jiz.hory Liberec
          2. MěÚ Tanvald, SÚ + ŽP
          3. Obvodní báňský úřad v Liberci 

(účastníci řízení – do vlastních rukou)
          4. Město Desná
          5. p. Pavel Tržický, Slávy Horníka 75/11, 150 00 Praha - Košíře zastoupen ing. Jiřím
                                                             Fričem, Za Humny II 346, 273 02 Tuchlovice
           6. ing. Václav a ing. Pavla Hadačovi, Podchýšská 113, 143 00 Praha – Cholupice
           7. Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19,  Hradec Králové
           8. Obec Kořenov
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