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VEREJNA VYHLASKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 12.10.2012 podally Lesy České republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Labe,
Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové zastoupené firmou AQUION, s.r.o., Dělnická 38,
170 00 Praha 7 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Revitalizace Zádolského potoka

na pozemcích parc.č. 1567, 185011, 197411, 1974/3, 1977/4 v katastrálním území Opatov
v Čechách. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Řízení bylo přerušeno a po doplnění
podkladů je v něm pokračováno.

Dle předložené dokumentace se jedná o výstavbu revitalizované trasy koryta Zádolského
potoka v říčním km 5,3-6,3. Projektovaná trasa revitalizovaného koryta vede v co možná nejvyšší
míře původní trasou Zádolského potoka před jeho úpravou. Záměr je situovan na lesních
pozemcích a v přírodní rezervaci Králova zahrada a je členěn na stavební objekty:

SO - 01 Revitalizace toku větev "A", kde délka koryta bude činit cca 1278 m
SO - 02 Revitalizace toku větev "B", kde délka koryta bude činit cca 309 m
SO - 03.1.1.-7 Zámrzná tůň
SO - 03.2.1.-6 Nezámrzná tůň
SO - 04 Napouštěcí objekt
SO - 05.1 Příčný objekt
SO - 05.2 Příčný objekt

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písmo c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným



organum a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání na den

31. května 2013 (pátek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři Obecního úřadu v Opatově, okr. Svitavy.

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 do 7 dní ode dne následujícího po ústním jednání. 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 (I.patro, č. dveří 204) v úřední dny: Po, St 7:15 - 17:00,
popřípadě na základě telefonické domluvy na tel. 461550236 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
jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

2. Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona musí účastník řízení ve svých 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 stanovisko. Pokud
o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.

6. dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele,
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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 listinou, 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.

9. dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzenÍ.
Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné
ke zjištění stavu věci.

10. Žadatel či jeho zástupce zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost
o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní
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 bude 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 nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

11. Stavební úřad určuje jako místo pro vyvěšení informace křižovatku zpevněné lesní
cesty se Zádolským potokem (u stávajícího propustku na Zádolském potoce na parcele
1977/4. Informace musí být zřejmá, čitelná, přístupná pro veřejnost a nesmí tvořit
překážku pro chůzi a dopravu.

Příloha:
přehledná situace D.1
celková situace stavby D.2

-i

Horský Adolf
úředník odboru v' stavby

otisk úředního razítka

Obdrží:

K vyvěšení písemnosti a podání zprávy stavebnímu úřadu
1. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřních věcí, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy
2. Obecní úřad Opatov, Opatov 159,569 12 Opatov v Čechách
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Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm a) stavebního zákona: (DS):
3. Lesy České republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 501 68

Hradec Králové, OS: PO, e8jcfsn

Zástupce žadatele. (DS):
4. AQUION, S.LO., Dělnická 38, 17000 Praha 7, DS: PO, wvqmzg8

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm b) stavebního zákona: (DS):
5. Obec Opatov, Opatov 159,569 12 Opatov v Čechách, DS: OYM, vgfa46j

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou):
6. Rybářství Litomyšl, S.LO .. , Sokolovská Ul. 121,57001 Litomyšl
7. Vladimír Bohuněk, Komenského 1049, Litomyšl
8. Kamila Bohuňková, Srnetanovo Náměstí 80, Město, 57001 Litomyšl

Dotčené orgány (doručenky)

9. Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
1O.0becnÍ úřad Opatov, Opatov 159,569 12 Opatov v Čechách
II.Krajský úřad Pardubice-odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125,53002 Pardubice 2,

OS: OVM, z28bwu9

a včdomí (veřejnou vyhláškou)

12.0bčanské sdružení Naše Výprachtice, Výprachtice 58, 561 34 Výprachtice
13.Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočekém muzeu v

Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice 2
14.Z0 ČSOP "Rybák" SVIT AVY, Dimitrovova 29, 568 02 Svitavy 2

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů jako veřejná vyhláška!

Obecní úřad v Opatově a MěÚ Svitavy žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po
jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Současně
žádáme o následné vrácení tohoto oznámení s uvedením data vyvěšení a sejmutí vyhlášky na odbor
výstavby Městského úřadu Svitavy. Oznámení se rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup - na elektronické úřední desce Městského úřadu Svitavy.

'0° W'Vyvěšeno dne .;: : '.- . Sejmuto dne.?!:.r' ...~.~

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oz '

Vypraveno dne:

Strana 4 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 20057-13/0V-hoa /8487-2012


