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Oprávněná úřední osoba:   

Ing. Marie Burešová – referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín 

(tel.: 493545140, e-mail: buresova@mujicin.cz) 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 
 

Obec Soběraz, Soběraz 70, 507 13  Soběraz, 

kterou zastupuje Jan Husák, Rudé armády 21, 294 73  Brodce 

(dále jen "žadatel") dne 05.05.2021 podala žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Hasičská zbrojnice 

Soběraz 

na pozemku st. p. 133, parc. č. 207/1 v katastrálním území Soběraz.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").                    

Žádost byla dne 1.9.2021 doplněna o vyžádané podklady.  

Stavební úřad Městského úřadu Jičín, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve 

kterém bude projednán záměr v území, ve kterém není platný územní plán, a za použití ustanovení  § 94m 

odst. 1 stavebního zákona současně  nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 

16.11.2021 v 10:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na Stavebním úřadě MěÚ Jičín,                                                                                          

Žizkovo nám. 18, 506 01 Jičín,  přízemí, jednací místnost č. 004-005. 
 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena 

nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit všem nahlédnout do podkladů pro 

vydání rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu Jičín, úřední dny: v pondělí a ve středu od 8.00 do 

17.00 hodin, v ostatní pracovní dny pak po telefonické  domluvě od 8.00 do 14.00 hodin). 

V oznámení o zahájení řízení ze dne 14.10.2021 č.j. MuJc/2021/21378/SU/Bur poučil stavební úřad 

žadatele o jeho povinnosti vyvěsit informaci o jeho záměru a určil jako místo k vyvěšení  úřední desku 

OÚ Soběraz. 

 

 

 

(otisk úředního razítka) 

 

 

Ing. Marie Burešová 

oprávněná úřední osoba 
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Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně 30 dnů před dnem veřejného ústního jednání na úřední 

desce MěÚ Jičín a OÚ Soběraz. 

 

Oznámení bylo na úřední desce MěÚ Jičín vyvěšeno:  14.10.2021    Sejmuto: ……………………….. 

 

Oznámení bylo na úřední desce OÚ Soběraz  

▪ Vyvěšeno: ..……………….……………   Sejmuto: ………………….……….. 

▪ Elektronicky vyvěšeno: ……….………    Sejmuto: ………………………….. 

 

 

K vyvěšení obdrží: (datová schránka) Obecní úřad Soběraz, IDDS: j43byib 
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