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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání  

  

Lucie Štefková, nar. 06.05.1973, bytem Houkov 6, Helvíkovice, podala dne 30.10.2012 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Septik s BDF a napojení do 
infiltračního násypu“ na stav. parc. č. 106 a pozemku parc. č. 4078 k.ú. Helvíkovice. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu 
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně 
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání  na den 

 

18. prosince 2012 (úterý) v 9,30 hodin 

se schůzkou pozvaných v kanceláři Stavebního úřadu Městského úřadu Žamberk (č. dveří 209, 
1.patro budova radnice, Masarykovo nám. 166, Žamberk) 

 
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a 
připomínky, popřípadě důkazy uplatnit  nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního 
úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě 
na č. tel. 465 670 343 
  
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
Poučení pro stavebníka: 
Stavební úřad upozorňuje stavebníka na povinnost dle ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistit, aby informace 
o  jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno 
veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě 
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Náležitosti této 



informace jsou uvedeny v § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popř. 
jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. 
Pokud by stavebník uvedenou povinnost nesplnil, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Tímto by 
se stavebník dopustil přestupku dle ust. § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, v případě žadatele jako 
právnické nebo podnikající fyzické osoby správního deliktu dle ust. § 180 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. 
 
 
 
 
 
 
Jitka Brůnová 
referentka (oprávněná úřední osoba) 
 
 
UPOZORNĚNÍ ! 
Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 26 odst. 2 zákona č. 
500/2004, správní řád) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk a obecní úřad Helvíkovice. 
Zároveň tyto obecní úřady žádáme o vrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka 
a podpisu. 
Současně úřady uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 ost. 2 správního řádu). 
 
 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
(podpis a razítko)     (podpis a razítko) 

 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
Účastníci řízení (dle § 85 odst.1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou na doručenku): 
Žadatel: Lucie Štefková, Houkov 6, Helvíkovice, 564 01 Žamberk   
Obec v místě stavby: Obec Helvíkovice 
Účastníci řízení (dle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou): 
Vladimír Pánek, Houkov 8, Helvíkovice, 564 01 Žamberk   
Anna Pánková, Houkov 8, Helvíkovice, 564 01 Žamberk   
Tomáš Diblík, Helvíkovice 172, 564 01 Žamberk   
Zdeněk Dvořák, Kameničná 82, 564 01 Žamberk   
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Dotčené orgány (doporučeně na dodejku): 
Obecní úřad Helvíkovice 
Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE 
Úřady obcí (k vyvěšení na úřední desku a k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení): 
Městský úřad Žamberk 
Obecní úřad Helvíkovice 
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