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VE�EJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO �ÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ji�í Pecina, I�O 41279956, �eské Lhotice 53, 538 25  �eské Lhotice  (dále jen "žadatel") podal dne
16.6.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umíst�ní stavby:

Vrtaná studna, elektrická p�ípojka, vodovodní p�ípojka
�eské Lhotice, osada Vedralka

na pozemku parc. �. 370/12 a st.p.�. -114 v katastrálním území �eské Lhotice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní �ízení.

Stavba obsahuje:

Druh a ú�el umis�ované stavby:

- trubní vrtaná studna -  vodní zdroj užitkové i pitné vody pro zásobování plánované p�ístavby stáje pro
dojnice na soukromé zem�d�lské farm� �eské Lhotice 

Umíst�ní stavby na pozemku:

- studna je navržena  na pozemku parc.�.  370/12  k.ú.  �eské  Lhotice ve vzdálenosti  cca 12 m od
spole�né hranice s pozemkem parc.�. 1163/15 m,   od spole�né hranice s pozemkem parc.�. st. 74
k.ú. �eské Lhotice cca 25 m dle situace v m��ítku 1: 500, která je sou�ástí projektu vypracovaného
RNDr.  Václavem  Vaší�kem,  Lidická  369,  530009  Pardubice  s  odpov�dným  projektantem  Ing.
Milošem N�mcem, Mikulovice 143, 53333 Pardubice, �KAIT 0700090

Ur�ení prostorového �ešení stavby:

- trubní vrtaná studna hloubky do 110 m, vystrojení vrtu navrženo pažnicemi PVC st�ídav� plnými a
perforovanými o pr�m�ru 125 mm, 

- kabelová p�ípojka  elektrické energie v  délce 14 m bude napojena v p�ilehlém provozním objektu
(sklad , dílna) na pozemku st. 114 k.ú. �eské Lhotice ke studni, bude vybudována jako zemní v
pozemku parc.�. 370/12 

- vodovodní p�ípojka  HDPE pr�m�r 32 mm v  pozemku  p.�. 370/12 k.ú. �eské Lhotice v délce 2 m s
napojením na stávající vodovod ve vlastnictví žadatele 

- betonová (p�íp.plastová) samonosná manipula�ní šachta  o pr�m�ru 1000 mm opat�ená odnímatelným
poklopem s vyvýšením 600 mm nad úrove� upraveného terénu
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Odbor výstavby M�stského ú�adu v Nasavrkách, jako stavební ú�ad p�íslušný podle § 13 odst. 1 písm.d)
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších
p�edpis� (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
�ízení a sou�asn� na�izuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na míst� na den

30. srpna  2016 ( úterý)  v 10,00 hodin

se sch�zkou pozvaných na ve�ejné komunikaci u RD �.p. 53 v �eských Lhoticích, Vedralce. Ú�astníci
�ízení mohou nahlížet do podklad� rozhodnutí (odbor výstavby M�stského ú�adu v Nasavrkách, ú�ední
dny: Po a St 8 – 17 hodin).

 Osoby s vlastnickými nebo jinými v�cnými právy k sousedním pozemk�m:

st. p. 74, 114, parc. �. 354/6, 354/8, 354/9, 1163/4, 1163/13, 1163/15 v katastrálním území �eské
Lhotice

Pou�ení:

Ú�astníci  jsou  oprávn�ni  navrhovat  d�kazy  a  �init  jiné  návrhy  po  celou  dobu  �ízení  až  do  vydání
rozhodnutí. Ú�astníci mají právo vyjád�it v �ízení své stanovisko. Ú�astníci se mohou dle § 36 odst. 3
správního  �ádu p�ed  vydáním rozhodnutí,  tj.  do 6  dn�  ode  dne  konání  ústního projednání,  tj  do
5.9.2016 v�etn�, vyjád�it k podklad�m rozhodnutí, pop�ípad� navrhnout jejich dopln�ní.

Závazná  stanoviska  dot�ených  orgán�  a  námitky  ú�astník� �ízení  musí  být  uplatn�ny nejpozd�ji  p�i
ústním jednání, jinak se k nim nep�ihlíží. K závazným stanovisk�m a námitkám k v�cem, o kterých bylo
rozhodnuto p�i  vydání územního nebo regula�ního plánu, se  nep�ihlíží.  K námitkám, které p�ekra�ují
rozsah a nespl�ují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nep�ihlíží. Ú�astník �ízení ve svých
námitkách  uvede  skute�nosti,  které  zakládají  jeho  postavení  jako  ú�astníka  �ízení,  a  d�vody  podání
námitek.

Obec m�že uplatnit námitky k ochran� zájm� obce a zájm� ob�an� obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný zám�r uskute�n�n, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné v�cné
právo k tomuto pozemku nebo stavb�, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné v�cné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemk�m nebo stavbám na nich m�že  být  územním rozhodnutím p�ímo
dot�eno, m�že uplat�ovat námitky proti projednávanému zám�ru v rozsahu, jakým je její právo p�ímo
dot�eno. Osoba, která je ú�astníkem �ízení podle zvláštního právního p�edpisu, m�že uplat�ovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zám�rem dot�en ve�ejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního p�edpisu zabývá.

Pov��ený zam�stnanec stavebního ú�adu je podle § 172 odst. 1  stavebního zákona oprávn�n p�i pln�ní
úkol�  vstupovat na cizí pozemky,  stavby a do staveb s v�domím jejich vlastník�  p�i  zjiš�ování stavu
stavby a pozemku nebo opat�ování d�kaz�  a dalších podklad�  pro vydání správního rozhodnutí  nebo
opat�ení.

Stavební ú�ad m�že podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit po�ádkovou pokutu do 50 000 K� tomu,
kdo  závažným zp�sobem zt�žuje  postup  v �ízení  anebo pln�ní  úkol�  podle  § 172  odst. 1  stavebního
zákona tím, že znemož�uje oprávn�né ú�ední osob� nebo osob� jí p�izvané vstup na sv�j pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se n�který z ú�astník� zastupovat, p�edloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ú�astník nebo jeho zástupce je povinen p�edložit na výzvu oprávn�né ú�ední osoby pr�kaz totožnosti.
Pr�kazem totožnosti se rozumí doklad, který je ve�ejnou listinou, v n�mž je uvedeno jméno a p�íjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, pop�ípad� bydlišt� mimo území �eské republiky a z n�hož je
patrná i  podoba,  pop�ípad�  jiný údaj umož�ující  správnímu orgánu identifikovat  osobu, která  doklad
p�edkládá, jako jeho oprávn�ného držitele.

Každý,  kdo �iní  úkony jménem právnické osoby,  musí prokázat své oprávn�ní. V téže v�ci  m�že  za
právnickou osobu sou�asn� �init úkony jen jedna osoba.

Jaromír Velehradský
vedoucí odboru výstavby M�Ú Nasavrky
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K vyv�šení na ú�edních deskách:
M�Ú Nasavrky
OÚ �eské Lhotice

Toto rozhodnutí /oznámení/ musí být vyv�šeno po dobu nejmén� plných 15 dn�, tj. den vyv�šení a 
sejmutí se nepo�ítá, 15 dnem vyv�šení nasávají ú�inky doru�ení.

Vyv�šeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv�šení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

ú�astníci (dodejky)
Ji�í Pecina, I�O: 41279956, �eské Lhotice �.p. 53, 538 25  Nasavrky
Ji�í Pecina, nar. 21.1.1947,  �eské Lhotice �.p. 53, 538 25  Nasavrky
Jaroslava Pecinová, �eské Lhotice �.p. 53, 538 25  Nasavrky
právní nástupci po zem�elém Antonínu Švadlenkovi, naposled bytem Smetanova �.p. 946, 539 73  Skute�
Ing. Jaroslav Švadlenka, Topolská �.p. 751, Chrudim II, 537 05  Chrudim 5
Obec �eské Lhotice, IDDS: vnyb2mr

sídlo: �eské Lhotice �.p. 35, 538 25  Nasavrky

dot�ené správní ú�ady
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracovišt� Chrudim, 
IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty �.p. 1793, Bílé P�edm�stí, 530 03  Pardubice 3
M�stský ú�ad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi

sídlo: Resselovo nám�stí �.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1
M�stský ú�ad Chrudim, odbor životního prost�edí, IDDS: 3y8b2pi

sídlo: Resselovo nám�stí �.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1
Obvodní bá�ský ú�ad pro území kraj� Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf

sídlo: Wonkova �.p. 1142/1, 500 02  Hradec Králové 2
Pardubický kraj, odbor životního prost�edí a zem�d�lství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského nám�stí �.p. 125, Pardubice-Staré M�sto, 530 02  Pardubice 2
Správa Chrán�né krajinné oblasti Železné hory (Agentura ochrany p�írody a krajiny), IDDS: kpddyvy

sídlo: Nám�stí �.p. 317, 538 25  Nasavrky

ostatní
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého �.p. 951/8, Slezské P�edm�stí, 500 03  Hradec Králové 3




