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Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Dne 20.12.2017 podala Obec Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice pod Ralskem
165, IČ: 00672912, žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby: „LÁVKA PRO PĚŠÍ –
PERTOTLICE POD RALSKEM“ – lávka, zpevněné plochy a rampa na pozemcích p.č.
659/1, 596, 597, 594/2, 594/3, 594/4, vše k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem. Dnem
podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ v Mimoni jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb.,o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
místně a věcně příslušný podle § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, oznamuje
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k
projednání návrhu veřejné ústní jednání na den
13.02.2018 v 10:00 hodin
se schůzkou v kanceláři OV,D,Z a ŽP.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží (§ 89 odst.1
stavebního zákona). Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují tyto
požadavky se nepřihlíží (§ 89 odst.3 stavebního zákona). Obec uplatňuje v územním řízení
námitky k ochraně zájmů obce a zájmu občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení
podle § 85 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může uplatňovat námitky oproti
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 (§ 89 odst. 4 stavebního zákona).
K námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad rozhodne na
základě obecných požadavků na výstavbu, obecných požadavků na využití území,
závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka
nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní
povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci. To neplatí v případě
námitek, týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv (§ 85 odst. 5
stavebního zákona).
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u MěÚ v Mimoni,
Odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí (návštěvní dny Po a St, 8-17
hod.) a při ústním jednání. Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit
nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení jsou povinni
k ústnímu jednání přinést průkaz totožnosti (§ 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sp., o správním
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řádu). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc (§ 33 správního řádu).
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že
v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle
stavebníka) vlastníkům pozemků a staveb, které jsou dotčeny předmětnou stavbou a které
mají společnou hranici se stavbou a dotčenými pozemky, může-li být jejich právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno a jedná se o vlastníky pozemků a staveb: Povodí
Ohře, státní podnik, ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
nemovitostem, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

otisk úředního razítka

Jiří Jech
referent odboru výstavby, dopravy a ZŽP
Obdrží:
Účastnící řízení dle § 85 odst. 1
- Obec Pertoltice pod Ralskem
Účastnici řízení dle § 85 odst. 2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
- ČEZ Distribuce a.s.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Dotčené orgány státní správy:
- HZS LK Česká Lípa
- MěÚ Česká Lípa OŽP
- MěÚ Česká Lípa, Odbor dopravy
- MěÚ Česká Lípa, úřad územního plánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Mimoň minimálně 15 dnů. 15. den
vyvěšení je dnem doručení.
Potvrzujeme zveřejnění formou umožňující dálkový přístup podle § 25 odst.2 správního
řádu.
Datum …………………………….
Datum …………………………….
Vyvěšeno
Sejmuto
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko
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