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Telefon: 461550236
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Žadatel:
Lesy České republiky
Hradec Králové

s.p., Správa

toků -oblast

povodí Labe, Přemyslova

'V,

VEREJNA
ÚZEMNÍ

,

1106/19, 501 68

v

VYHLASKA
ROZHODNUTÍ

Dne 12.10.2012 podaly 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.
Jedná se o výstavbu revitalizované trasy koryta Zádolského potoka v říčním km 5,3-6,3.
Trasa revitalizovaného koryta vede v co možné nejvyšší míře původní trasou Zádolského potoka
před jeho úpravou. Záměr je situován na lesních pozemcích a v přírodní rezervaci Králova zahrada.
Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13
odst. 1 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(stavební zákon), posoudil návrh podle §§ 76 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto
posouzení a provedeného řízení vydává podle § 79, § 92 odstavec 1 stavebního zákona, § 67 zákona
Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

územní

rozhodnutí

o umístění

stavby:

Revitalizace Zádolského potoka
na pozemcích
v Čechách.

parc.č.

1567, 1850/1,

1974/1,

1974/3, 1977/4 v katastrálním

území Opatov

a) druh a účel umisťované stavby
Stavba bude sloužit jako revitalizované

trasy koryta Zádolského potoka v říčním km 5,3-6,3.

b) parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí. na nichž se stavba umisťuje
Stavba bude umístěna na pozemcích
v katastrálním území Opatov v Čechách.

parc.č.

1567,

1850/1,

1974/1,

1974/3,

1977/4

c) umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb
Umístění stavby bude v souladu se situačním výkresem D.2, který je součástí ověřené
projektové dokumentace.
d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o
její kapacitě,
Jedná se 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
Zádo1ského potoka před jeho úpravou. Záměr je situován 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 v ř.km 5,74
SO - 05.2 Příčný objekt v ř.km 6,3
Výstavbou revitalizovaného koryta větve "A" dojde k prodloužení Zádolského potoka o 290 m
a zmírnění průměrného sklonu z 0,76% na 0,55%. Navrženou revitalizací větví "B" v délce
309 m budou odváděny vody z levostranného přítoku potoka. Revitalizovaná koryta budou
napájet 7 zámrzných a 6 nezámrzných tůní.
Zámrzné tůně budou mít hloubku cca do 0,7 m a budou napájeny přívodními koryty o šířce
0,5 m a hloubce 0,25 m. Nezámrzné tůně vzniknou v místě starého upraveného koryta a budou
rovněž napájeny přívodními koryty z obou větví.
Stávající upravené koryto bude částečně zasypáno přebytkem výkopku a z části využito jako
nezámrzné tůně.
Jako stavební materiál bude použit zejména kámen a dřevo.
Napouštění revitalizovaného koryta bude napouštěcím objektem, který je navržen na konci
revitalizace v profilu propustku v ř.km 6,3.
Dále pro přehrazení stávajícího koryta jsou navrženy dva příčné objekty, z nichž objekt
SO-05.1 bude sloužit ijako propustek.

Strana

2

č.j.: 49125-12/0Y-hoa

/ 8487-2012

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1567, 185011, 1974/1, 1974/3, 1977/4
v katastrálním území Opatov v Čechách, jak je zakresleno v situačním výkrese, který je
nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracovala
společnost AQUIO ,s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7. Dokumentace byla ověřena v tomto
řízení a tvoří nedílnou přílohu tohoto územního rozhodnutí.
3. Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví,
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala
životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.
4. Pro stavbu
bude
zpracována projektová
dokumentace pro stavební řízení v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která bude obsahovat údaje o provedených
a navrhovaných průzkumech a posouzeních, statických a ostatních výpočtech.
5. Projektová dokumentace stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Zejména u staveb, jejichž vlastnosti
nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby
nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako
celku.
6. Zařízení staveniště bude v rozsahu dle dokumentace POV, která bude zpracována na základě
dohody s vlastníky pozemků v rámci dokumentace pro stavební povolení. V případě zásahu do
pozemních komunikací je nutné předchozí povolení příslušného silničního správního úřadu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.
8. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o teclmických
požadavcích na stavby, v platném znění. Zejména u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí
uživatelé ovlivnit, musí být konstrukce navrženy a provedeny
tak, aby nedošlo
k nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku.
9. Při provádění prací je nutné respektovat stávající ochranná pásma stávající dopravní a technické
infrastruktury. Zásah do těchto ochranných pásem je možný jen souhlasem vlastníků dotčené
dopravní a technické infrastruktury. Při provádění prací je nutné dodržet podmínky stanovené
vlastníky dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny v jednotlivých stanoviscích,
která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou
tohoto rozhodnutí.
10. Ke stavebnímu řízení nutno upřesnit rozsah kácení v úseku od ochranného pásma přírodní
rezervace ke konci úpravy. Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání rozhodnutí
o povolení kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
je Obecní úřad Opatovo
11. Musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a 5a zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dřevin podle § 7 uvedeného
zákona.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu
Svitavy č.j. 53962-12/0ZP-9024-2012/grh
ze dne 8.1.2013:
Zamýšlená stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované firmou
AQUION, s.r.o., IČ 49101340, se sídlem osadní 324/12a, 17000 Praha 7- Ho1ešovice, která
byla předložena Městskému úřadu Svitavy, odboru životního prostředí dne 21.11.2012,
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Dřeviny rostoucí mimo les budou v rámci stavby káceny pouze v nezbytně nutném rozsahu
ajen v období vegetačního klidu tj. od 1.11. do 31.3.,
V průběhu stavebních prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před
možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace a dopravních prostředků
a zamezeno znečištění vod nadměrným a dlouhodobým zakalením.
13. Musí být dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska orgánů státní správy odboru
životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 60806/2012 ze dne 3.10.2012:
Celkový předložený návrh dotčení (záboru PUPFL) je maximální, nebudou vznášeny další
požadavky na rozšíření záboru nebo další omezení plnění funkcí lesa v souvislosti
s předmětným záměrem.
Výběr lesních stromů, určených ke kácení, bude předem vyznačen a odsouhlasen na základě
projednání s odborným lesním hospodářem a orgánem ochrany přírody, krajský úřad jako
orgán státní správy lesů bude v náležitém předstihu vyzván ke schválení rozsahu kácení.
Před započetím jakýchkoli přípravných či stavebních prací na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa je nutno požádat příslušný orgán státní správy lesů o odnětí lesních pozemků
podle ust. § 15 a 16 lesního zákona, včetně předložení náležitostí dle vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech
o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, a specifikovat druh odnětí (dočasné,
trvalé) a předložit plán rekultivace(návrh nového zalesnění lesních pozemků vhodnými
dřevinami) pro dočasně odnímané pozemky.
Stavební práce budou prováděny šetrně k okolnímu lesnímu porostu, skládky a deponie
zemin a materiálů budou situovány mimo lesní pozemky.
Po skončení platnosti rozhodnutí o dočasném odnětí vlastník stavby odstraní stavby
a pozemky (PUPFL) uvede do původního stavu a vrátí je zpět k plnění funkcí lesa
(zalesnění) na základě předem odsouhlaseného rekultivačního plánu.
14. Budou dodrženy podmínky
závazného stanoviska (souhlasu) odboru ŽP Městského úřadu
Svitavy, jako orgánu státní správy lesů, č.j. 49219-12/0ZP-prj/8161-2012
ze dne 23.10.2012:
Záměr bude realizován dle předloženého návrhu
Při realizaci záměru budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
Při užívání stavby nesmí docházet k poškození lesních porostů, pozemků určených k plnění
funkcí lesa a omezování funkcí lesa.
Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nesmí být ukládány žádné stavební materiály.
15. Přístup a příjezd ke stavbě bude po stávajících veřejných komunikacích v obci Opatov, po
stávajících komunikacích žadatele a po pozemcích (částech pozemků) určených ke stavbě.
16. Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro
zamýšlené použití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická
odolnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí. Tyto požadavky musí stavba splňovat
při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů.
17. Před započetím prací požádá stavebník odbor ŽP Městského úřadu Svitavy, který je příslušným
vodoprávním a speciálním stavebním úřadem, o vydání stavebního povolení pro řešenou stavbu.
Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona a současně dle § 27
odstavec 1 písmeno a) správního řádu jsou:
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu územního řízení nebyly uplatněny námitky účastníků územního řízení.
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu územního řízení nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.

Odůvodnění
Dne 12.10.2012 podaly Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové zastoupené firmou AQUIO , S.LO., Dělnická 38, 170 00 Praha 7 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby .Revitalizace Zádolského potoka" na pozemcích parc.č.
1567, 1850/1, 1974/1, 1974/3, 1977/4 v katastrálním území Opatov v Čechách Uvedeným dnem
bylo územní řízení zahájeno. Usnesením č.j. 52745-12/0V-hoa/8487-2012
ze dne 1.11.2012 byl
žadatel byl vyzván doplnění žádosti a současně bylo územní řízení přerušeno. Lhůta k doplnění
podkladů byla na základě žádosti navrhovatele prodloužena usnesením č.j. 3659-13/0V -hoa/84872012 ze dne 6.3.2013.
K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro územní řízení zak.č. 40012031 datum
120718, kterou vypracovala firma AQUIO , S.LO., Dělnická 38,17000
Praha 7. Návrh na vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby byl dále doložen a doplněn zejména následujícími
stanovisky vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, dotčených orgánů a dalšími
podklady potřebnými pro řádné posouzení žádosti:
Vyjádření společnosti T-Mobile ze dne 8.10.2012
Závazné stanovisko odboru ŽP a zemědělství
č.j. KrÚ 60806/2012 ze dne 3.10.2012

Krajského úřadu Pardubického

Vyjádření lesů ČR, Lesní správy Svitavy č.j. LCR161/001211/2012

kraje

ze dne 17.9.2012

Vyjádření obce Opatov ze dne 6.9.2012
Vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové zn. PVZ/12/23072/Ka/0
Vyjádření
Českého hydrometeorologického
ústavu, pobočka
č.j. P3304/2012 ze dne 25.5.2012

ze dne 9.10.2012
Hradec Králové

Vyjádření ČSOP .Rybák'' Svitavy ze dne 19.9.2012
Souhrnné vyjádření odboru ŽP Městského úřadu Svitavy č.j. 42526-12/0ZP-402012/dop ze dne 5.10.2012
Vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Svitavy č.j. 42598-12/0V-krd/406-2012
ze dne 10.9.2012
Vyjádření Policie ČR - Krajského ředitelství Pardubického kraje č.j. KRPR-63992lIČJ.-2012-1700IT ze dne 8.8.2012
Vyjádření UPC Česká republika, S.LO. zn. 13552/Ru ze dne 18.7.2012
Vyjádření ČD -Telematika zn. 1378212012-0 ze dne 18.7.2012
Vyjádření ČEZ Energo, S.LO. ze dne 17.7.2012
Vyjádření VHOS a.s., Moravská Třebová zn. Ing.MN/2012/1557
Vyjádření RWE, Distribuční služby,

S.LO.

ze dne 31.7.2012

zn. 5000649711ze dne 25.6.2012

Vyjádření ČEZ ICT Services a.s. zn. 0200038981 ze dne 25.6.2012
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100070339 ze dne 25.6.2012
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech
Republic, a.s. č.j. 109060/12 ze dne 22.6.2012
Závazné stanovisko odboru ŽP Městského úřadu Svitavy č.j. 49219-12/0ZP-prj/81612012 ze dne 23.10.2012
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R<?zhodnutí životního prostředí a zemědělství
OZPZIl7150/2013/Sv ze dne 22.3.2013
Závazné stanovisko odboru ŽP Městského
2012/grh ze dne 8.11.2013

Krajského

úřadu Pardubického

kraje

úřadu Svitavy č.j. 53962-12/0ZP-9024-

Rozhodnutí životního prostředí a zemědělství
OŽPZIl6946/2013/Sv ze dne 7.3.2013

Krajského

úřadu Pardubického

kraje

Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100121481 ze dne 19.12.2012
Smlouva mezi Rybářstvím Litomyšl s.r.o, Litomyšl. a Lesy České republiky, s.p.,
Hradec Králové ze dne 18.11.2012
Po doplnění podkladů stavební úřad opatřením ze dne 25.4.2013 oznámil zahájení územního
řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň vyzval žadatele, aby
bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby. K projednání návrhu současně nařídil ústní
jednání spojené s místním šetřením na den 31.5.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Účastníci územního řízení byli poučeni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Žadatel zajistil, 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. Součástí informace
bylo i grafické vyjádření záměru, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu
záměru a jeho vlivu na okolí. Splnění této povinnosti bylo ověřeno stavebním úřadem dne
31.5.2013.
Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla
použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. Na základě předložených stanovisek
vlastníků dopravní a technické infrastruktury, stavební úřad dospěl k závěru, že záměr žadatele je
v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem ověřena prostřednictvím
dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Písemná forma ověření je součástí spisového materiálu.
Doklady o jiných právech k dotčeným pozemkům jsou součástí spisového materiálu.
Pro záměr platí
rozhodnutí životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje OŽPZIl7150/2013/Sv
ze dne 22.3.2013 (výjimka ze zákazu povolovat
a umísťovat nové stavby v přírodní rezervaci Králova zahrada, souhlas s činností v ochranném
pásmu přírodní rezervace a výjimka ze zákazů ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných
rostlin a živočichů) a dále pak rozhodnutí životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje OŽPZ/16946/2013/Sv ze dne 7.3.2013 (povolení ke kácení dřevin).

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění
je v souladu:
s vydanou územně plánovací dokumentací,
Pro obec Opatov je zpracován územní plán, datum nabytí jeho účinnosti je 3.2.2003 Změna
územního plánu č. 1 nabyla účinnosti dne 21.11.2008.
Dle schváleného územního plánu se navrhovaná stavba umísťuje do území, které je určeno
zčásti jako plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa a vodní toky a plochy. Z hlediska
územního plánu obce je záměr možný.
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s cíli a úkoly územního plánování, zejmena s charakterem
architektonickych a urbanistických hodnot v území,

území, s požadavky

na ochranu

Jedná se o revitalizaci koryta Zádolského potoka.
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právnfch pěedpisů, zejména s obecnymi
požadavky na využívání území
Navrhovaná stavba je umístěna v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, v platném znění.
s požadavky na veiejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
Navrhovaná stavba je umístěna v souladu se stanovisky vlastníků či správců veřejné dopravní
a technické infrastruktury.
s požadavky zvláštních právních predpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních predpisů, a s ochranou práva právem chráněných zájmů účastníků iizeni.
avrhovaná stavba je umístěna v souladu se zájmy chráněnými zvláštní předpisy zejména na
úseku jednotlivých složek životního prostředí. Stavební úřad rovněž neshledal povolením
umístění stavby nepřípustné ohrožení či nepřiměřené ohrožení práva právem chráněných zájmů
účastníků řízení. Námitky účastníků územního řízení nebyly uplatněny. Do územního řízení se
jako jeho účastníci nepřihlásily osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Rovněž
nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.
Stavební úřad se v rámci probíhajícího územního řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu
jeho účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona. Zejména zkoumal otázku, zda nedojde
k přímému dotčení vlastnických či jiných práv osob k pozemkům a stavbám na nich, včetně
sousedních pozemků a staveb na nich.
Při tomto podrobném posuzování stavební úřad zkoumal, zda stavba, která je v územním
řízení posuzována, ovlivní sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému dotčení
vlastnických či jiných práv dotčených osob. Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že
osoby, které mají vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a které jsou
níže uvedeny mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeny, a z tohoto důvodu je stavební úřad
zařadil do následujícího okruhu účastníků územního řízení.
Okruh účastníků územního řízení:
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19,501 68 Hradec Králové
Obec Opatov, Opatov 159,569 12 Opatov v Čechách
Rybářství Litomyšl, S.LO., Sokolovská 121, 57001 Litomyšl
Vladimír Bohuněk, 01.02.1943, Komenského 1049, Litomyšl
Kamila Bohuňková, 23.1l.1965, Smetanovo Náměstí 80, Město, 570 01 Litomyšl
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným
u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.

Roman Poláček '\:~
vedoucí odboru výstavby

otisk úředního

razítka

Příloha územního rozhodnutí o umístění stavby:
přehledná situace D.l
stavebním úřadem ověřená celková situace stavby D.2
Příloha pro žadatele:
ověřená projektová dokumentace pro územní řízení (žadatel si vyžádá po nabytí právní moci
tohoto územního rozhodnutí)
Příloha pro obec Opatov:
ověřená projektová dokumentace pro územní řízení( obec si vyžádá po nabytí právní moci tohoto
územního rozhodnutí)

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 159,56912 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
Hradec Králové, DS: PO, e8jcfsn

68

Zástupce žadatele. (DS):
4. AQUION, s.r.o., 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: OVM, vgfa46j

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou):
6. Rybářství Litomyšl, s.r.o., Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl
7. Vladimír Bohuněk, Komenského 1049, Litomyšl
8. Kamila Bohuňková, Smetanovo Náměstí 80, Město, 570 O1 Litomyšl

Dotčené orgány (doručenk)')
9. Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35,568 02 Svitavy 2
IO.Obecní úřad Opatov, Opatov 159,569 12 Opatov v Čechách
lI.Krajský úřad Pardubice-odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2,
DS: OVM, z28bwu9

Toto rozhodnutí 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 rozhodnutí s uvedením data vyvěšení a sejmutí vyhlášky na
odbor výstavby Městského úřadu Svitavy. Rozhodnutí se rovněž zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup - na elektronické úřední desce Městského úřadu Svitavy.

/11-0
Vyveseno dne
yy

NÍÚRAD

~J.Y

ATOV
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~
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Sejmuto dne

,-TMu
:
.

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

Vypraveno dne:
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