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Černý Bohumír, nar. 28.07.1948
Černá Ludmila, nar. 21.11.1949
Jižní 348
471 27 Stráž pod Ralskem

Oznámení o zahájení územního řízení.
Bohumír Černý, nar. 28.07.1948 a Ludmila Černá, nar.21.11.1949, bytem Jižní 348,
47127 Stráž pod Ralskem, podali dne 03.07.2017 prostřednictvím zplnomocněného
zástupce Jana Alexy, Nový domov 175, Mimoň V, 471 24 Mimoň, žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby „Domovní čistírna splaškových vod (biologický plastový septik K 1,
biologický filtr, plastová kontrolní šachta, potrubí PVC DN 160/110, vsakovací studna)
u rekreačního domku č.e. 22 v obci Pertoltice pod Ralskem, na pozemcích p.č. 784/2
(zastavěná plocha a nádvoří) a 784/1 (orná půda) v k.ú. Pertoltice pod Ralskem“.
Uvedeným dnem 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

17.08.2017 v 10:00 hodin
se schůzkou ve velké zasedací místnosti MěÚ v Mimoni, budova čp. 120/III (III.NP).
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 u MěÚ v Mimoni, odboru výstavby,
dopravy, zemědělství a životního prostředí ( úřední dny: pondělí a středa, 8-17 hod., další
dny po předchozí telefonické domluvě na tel.č.487805081) a při veřejném ústním jednání.
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. Účastnící se mohou
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich
doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc. Účastník řízení, nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti ( § 36 odt.4 zák.č. 500/2004 Sb.). Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení, a důvody
podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu (oprávněná úřední osoba) je podle § 172 odst.1
stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů podle tohoto zákona vstupovat na cizí
pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a
pozemku a při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Upozorňujeme žadatele, že je povinen podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistit, aby
informace o jeho záměru a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní projednání, vyvěšena do doby veřejného
ústního jednání na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném
místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného
ústního projednání. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí
opakované veřejné ústní jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru,
popřípadě jiný doklad, z něhož lze usuzovat vliv záměru na okolí. Obsahové náležitosti
informace jsou stanovené v § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Účastníci územního řízení:
Při vymezovaní okruhu účastníků územního řízení vycházel stavební
úřad
z
předpokládaného působení záměru na okolí. Účastníkem územního řízení dle § 85 odst.1
stavebního zákona je žadatel, obec Pertoltice pod Ralskem, na jejímž území se má
požadovaný záměr uskutečnit. Dle § 85 odst. 2 písm. a) jsou účastníky územního řízení
vlastníci pozemků a staveb na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a to jsou
žadatelé, Černý Bohumír a Černá Ludmila (vlastnící p.p.č. 784/1 a 784/2). Dále jsou
účastníky územního řízení dle § 85 odst.2 písm. b) osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich může být
územním rozhodnutím dotčeno a to jsou: obec Pertolice pod Ralskem (vlastník p.p.č. 806),
Černá Miroslava vlastník p.p.č.785), Nedbal Rudolf (vlastník p.p.č. 783), Herbst Pavel a
Herbstová Petra (vlastníci p.p.č.766/2 a 766/3), Trepeš Lukáš a Trepešová Marie ( vlastníci
p.p.č. 769/1 a 769/3), Povodí Ohře, s.p. (správce povodí Ohře) a vlastníci a správci
technické a dopravní infrastruktury, jejíchž sítě se nachází v zájmovém území (ČEZ
Distribuce a.s.). Vlastnictví, ani jiná práva k dalším nemovitostem, nemohou být
rozhodnutím přímo dotčena.

otisk úředního razítka

Viera Tůmová
referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Příloha: situační výkres
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Obdrží :
Účastníci územního řízení (§ 85 odst.1 stav.zákona): doporučeně na doručenku/DS
- Černý Bohumír, Jižní 348, 471 27 Stráž pod Ralskem
- Černá Ludmila, Jižní 348, 471 27 Stráž pod Ralskem
- Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem č.p.165, 47124 Pertoltice pod
Ralskem
Účastníci územního řízení (§ 85 odst.2 stav.zákona): doporučeně na doručenku / DS
- Černá Miroslava, Jižní 348, 471 27 Stráž pod Ralskem
- Nedbal Rudolf, Pertoltice pod Ralskem č.p.157, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
- Herbst Pavel, Pertoltice pod Ralskem č.p.183, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
- Herbstová Petra, Pertokltice pod Ralskem č.p.183, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
- Trepeš Lukáš, Pertoltice pod Ralskem č.p.184, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
- Trepešová Marie, Pertoltice pod Ralskem č.p.184, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
- Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem č.p.165, 47124 Pertoltice pod
Ralskem
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Dotčené orgány : DS
- Městský úřad Česká Lípa - OŽP
- Městský úřad Česká Lípa – Úsek úřad územního plánování
- Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem
- spis SÚ

Veřejnost: veřejná vyhláška

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu v Mimoni a na
úřední desce Obecního úřadu v Pertolticích pod Ralskem min.15 dnů, 15. den je
posledním dnem oznámení.
Potvrzujeme zveřejnění formou umožňující dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního
řádu.
Datum: ……………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko

Datum: ……………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko
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