
Městský úřad Ústí nad Orlicí 
stavební úřad 

562 24 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, fax.: 465 525 563 
Č.j.: MUUO/33098/2012/SÚ/Fo 
SÚ-SUS-FO/3992/2012                                                           Ústí nad Orlicí, dne 23. října 2012 
Oprávněná úřední osoba: Folková, tel.: 465 514 261 
                                         e-mail.: folkova@muuo.cz 
Počet listů:  1 
Počet příloh:  0 
Počet listů příloh: 0 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
Sdělení 

Seznámení s podklady rozhodnutí 
Dne 31.08.2012 podala Eliška Pospíšilová, 07.08.1989, Jehnědí č.p. 107, 562 01  Ústí nad 

Orlicí 1 žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na 
stavbu - rodinný dům v Jehnědí na pozemku poz.p.č. 1018/9 v katastrálním území Jehnědí.   

Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí na výše 
uvedenou stavbu, stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 
účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k 
podkladům rozhodnutí, a určuje k tomu v souladu s ustanovením § 39 odst. 1  správního řádu lhůtu 
5 dnů od doručení tohoto sdělení (v případě veřejné vyhlášky se považuje den doručení 15-tý den 
od vyvěšení na úřední desce). Tato lhůta již neslouží k podání námitek. 

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě 
shora uvedené (stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, v úřední dny: Po, St 8:00 - 16:30 
hod., v ostatních dnech po dohodě, mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě). 

 

 

 

                     za správnost vyhotovení 
                              Marta Folková                                                   Petr Marčík, v. r. 
                     oprávněná úřední osoba                                       vedoucí stavebního úřadu 

 
Toto sdělení musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu                         
s ust. 25 odst. 2 správního řádu) na úředních deskách Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Obecního 



úřadu v Jehnědí. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu 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 odst. 2 
správního řádu). 
 
 
Vyvěšeno dne …………………………..                              Sejmuto dne…………………………… 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 
Doručí se:  
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 
Žadatel (zmocněnci na doručenku) 
Eliška Pospíšilová, Jehnědí č.p.107, 562 01 Ústí nad Orlicí 1  
 
Obec v místě stavby (zmocněnci na doručenku) 
Obec Jehnědí, Jehnědí č.p.3, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)  
Ing. Zdeněk Suchomel, Heranova č.p. 1206, 562 06 Ústí nad Orlicí 6  
Sylva Suchomelová, Heranova č.p. 1206, 562 06 Ústí nad Orlicí 6  
Zuzana Janečková, Jehnědí č.p. 92, 562 01 Ústí nad Orlicí 1  
Bohuslav Janeček, Jehnědí č.p. 92, 562 01 Ústí nad Orlicí 1  
Jitka Janečková, Jehnědí č.p. 92, 562 01 Ústí nad Orlicí 1  
ČEZ Distribuce a.s, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí   

 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona (doporučeně, do vlastních rukou) 
Ing. Zdeněk Suchomel, Heranova č.p. 1206, 562 06 Ústí nad Orlicí 6  
Sylva Suchomelová, Heranova č.p. 1206, 562 06 Ústí nad Orlicí 6  
Zuzana Janečková, Jehnědí č.p. 92, 562 01 Ústí nad Orlicí 1  
Bohuslav Janeček, Jehnědí č.p. 92, 562 01 Ústí nad Orlicí 1  
Jitka Janečková, Jehnědí č.p. 92, 562 01 Ústí nad Orlicí 1  
ČEZ Distribuce a.s, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí   
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