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Žadatel:
OBEC MIKULEČ, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 3.8.2012 podala OBEC MIK LEČ, Mikuleč 34, 568 02 vitavy 2. žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby:

VODOVOD MIKULEČ

na pozemku: st.p!. 286, parc.č. 423/2, 1966, 2018/2 v katastrálním území Mikuleč a p.č.
3379/4 k.ú. Čistá u Litomyšle.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Odbor výsta b Měst kého úřadu vitavy. jako tavební úřad příslušný podle § 13 od l. 1
písmo f) zákona Č. 18"/2006 b .. o územním plánování a sta ebním řádu, v platném znění (sta ební
zákon), oznamuje podle 87 odst. I stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným
orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na
den ~

14. září 2012 (pátek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři MěÚ Svitavy T.G.Masaryka 25. vitavy, číslo dveří 203.

Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené
orgány.



Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen
strpět ohledání na místě podle § 54 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a
k tomuto účelu je zpřístupnit.

V souladu se zněním § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci územního řízení možnost
seznámit se s podklady rozhodnutí, vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich
doplnění před jeho vydáním. Se všemi podklady je možné se seznámit a případně k nim vyjádřit své
stanovisko ve lhůtě od 17.9.2012 do 24.9.2012. V této souvislosti však stavební úřad, upozorňuje.
že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení
mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení
neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit
k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlížet průběžně před i během výše
stanovené lhůty, do všech podkladů rozhodnutí mohou pak nahlédnout ve lhůtě shora uvedené.
Nahlížet do podkladů rozhodnutí je možné na odboru výstavby Městského úřadu Svitavy, T.G.
Masaryka 40/25, Předměstí, Svitavy (l.patro, č. dveří 203) v úřední dny: Po, t 7: 15 - 17:00.
popřípadě na základě telefonické domluvy na tel. 461550234 i v jiný dohodnutý termín.

Obecná poučení:
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu stavební úřad poučuje o tom, že:

1. Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky
účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním

jednán i, jinak se k ni m nepři hlíží.
2. Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona musí účastník řízení ve vých námitkách uvést

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží.

3. Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona uplatňuje obec v územním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmo
a), b) a d), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její
právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmo c). může v
územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

4. dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se
prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci
může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

5. dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanov i ko. Pokud
o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-Ii zákon jinak.

6. dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-Ii zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele.
pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se.práva vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí vzdal.

7. dle § 36 odst. 4 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad. který je
veřejnou li tinou. v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu. popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba.
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

8. dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu,
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho
části.
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9. dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
právní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné

ke zjištění stavu věci.
10. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádo t o vydání

územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ú tní jednání,
vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, nebo na jiném vhodném, veřejně
přístupném místě u stavby, nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do
doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru,
popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou
podobu záměru a jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost ne plní,
stavební úřad nařídí opakované veřejné ú tní jednání.

11. Stavební úřad určuje jako místo pro vyvěšení parcelu číslo 429/25 k.ú. Mikuleč
sousedící s komunikací.

Příloha:
situační výkre na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaného umí tění stavby. s vyznačením vazeb na okolí

y
~

Lenka Makovská
úředník odboru výstavby

otisk úředního razítka

ObdrŽÍ:
Obecní úřad a městský úřad příslušný k vyvěšení písemnosti a podání zprávy stavebnímu
úřadu
I. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřních věcí, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy
2. Obecní úřad Mikuleč, Mikuleč 34 56802 vitavy 2
3. Obecní úřad Čistá, Či tá 376/376, 569 56 Čistá u Litomyšle

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: (doručenky):
4. OBEC MIKULEČ, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, rk8a42w

, častníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou):
5. Jiří Prudil Marie Pujmanové 1762/2, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
6. Ing. Hana Prudilová, Marie Pujmanové 1762/2, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
7. Josef Konopáč, Svitavská 634/26, Lány, 568 02 Svitavy 2
8. Anna Konopáčová, Svitavská 634/26, Lány, 568 02 Svitavy 2
9. Věra Filipi, Svitavská 610110, Lány, 568 02 Svitavy 2
1O.Dana Kratochvílová, Antonína Slavíčka 647/32, Lány, 568 02 Svitavy 2
I1.Martin Bačovský, Mikuleč 78, 568 02 vitavy 2
12.Ing. Petr Šimek, Javorník 84, 568 02 vitavy 2
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13.Jaroslav Šlesinger, Zimrnlerova 3002/21, Ostrava
14.František Přikryl, Mikuleč 84, 568 02 Svitavy 2
15.Marian Jareš 5.května 796/20, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
16.Renata ovotná, V Luzích 774/24, Jundrov, 637 00 Brno 37
17.Martin Piela, Mikuleč 69,568 02 vitavy 2
18.Jana Pielová. Mikuleč 69, 568 02 Svitavy 2
19.Ing. Jaroslav Šlesinger Brožíkova 62/22, Brno- ever-Lesná, 638 00 Brno 38
20.Jaroslava Šlesingerová Brožíkova 62/22, Brno -Sever- Lesná, 638 00 Brno 38
21.0BEC ČISTÁ, Čistá Č.376 56956 Čistá u Litomyšle D : OVM. wx2a4j7
22.Zeměděl ké obchodní družstvo Opatovec, Opatovec 20 1,568 02 vitavy 2. O : PO. y56cya7
23.VHO ,a. s., ádražní 1430/6,571 O 1 Morav ká Třebo á I, O : PO, r3pg 47

Dotčené orgány (doručenky)

24.Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí T.G. Masaryka 25, 568 02 vitavy 2
25.Pozemkový úřad Svitavy, Milady Horákové 10 568 02 Svitavy 2
26.Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. vitavy, Olbrachtova 1802/37,568 02 itavy

2 O : OVM, 48taa69
27.Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú.p. Svitavy, Polní 354/2, 568 02 vitavy 2. O :

OVM, 23wai86
28.0becní úřad Mikuleč, Mikuleč 29, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, rk8a42w
29.0becní úřad istá, Či tá 376/376, 569 56 Či tá u Litomyšle

--

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne . Sejmuto dne .

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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