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MESTSKY URAD CESKA TREBOV A
ODBOR VÝSTAVBY
STARÉ NÁMĚSTÍ 78,56002 ČESKÁ TŘEBOVÁ,
tel. +420465500 111, fax +420 465531 159, ID datové schránky: bhgbzm

vÁš DOPIS

ČJ.:

ZE DNE:
SPISOV Á ZNAČKA:
NAŠE ČJ.:

Ukládací znak:
POČET LISTŮ:
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POČET LISTŮ PŘÍLOH:

O

VYŘIZUJE:
ODBOR:
TEL.:

328.3

BISA s.r.o.
Pospíšilova 378/14
500 03 Hradec Králové

Skartační znak: NS

Jarmila Faltová
oprávněná úřední osoba
výstavby
465500194

E·MAIL:

j armila. faltova@ceska-trebova.cz

DATUM:

15.08.2013

Účastníci řízení
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Státní pozemkový úřad, Krajské pracoviště
pro Pardubický kraj, V Ráji 919, 53012
Pardubice
Jan Bican, Opatov 47,569 12 Opatov
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého
951/8, 500 03 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, 602 00 Brno
VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485/3,50004
Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
40502 Děčín
Obec Třebovice, Třebovice 238,561 24
Třebovice
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10100
Praha
ZO Českého svazu ochránců přírody,
základní organizace č. 50/02 " Rybák"
SVIT AVY, Dimitrovova 1962/29, 568 02
Svitavy
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IvZadatel

27.12.2012
25906/20 12NYS/JF NUZRlI44
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VYHLASKA
OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
BlSA s.r.o., IČO 25863258, Pospíšilova 378/14, 500 03 Hradec Králové,
kterého zastupuje Ing. Radko Vondra, IČO 13207245, Na Potoce 648, 50011 Hradec Králové
(dále jen "žadatel") podal dne 27.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Areál pro výrobu živičných směsí"
na pozemku st. p. 1955, 1956, parc. č. 475, 478/1, 503/5 v katastrálním území Třebovice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.
Výstavba nového areálu pro výrobu živičných směsí pro výstavbu a opravu silničních komunikací,
chodníků a zpevněných ploch bude v lokalitě č. 36 dle Územního plánu obce Třebovice. Část oplocení,
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a ozelenění

se bude nacházet na pozemcích

v lokalitě

č.35 dle Územního

Záměr obsahuje umístění těchto staveb a zařízení:
• obalovna věžová 160 t/hod,
• asfaltové hospodářství s havarijní jímkou,
• lávka postřiku a podzemní jímka, manipulační plocha postřiku,
• mostová váha 60 tlhod.,
• dávkovací násypky recyklátu a kameni va,
• nájezdová rampa pro dávkování,
• velín obsluhy, elektro-rozvodna,
kompresorovna,
• zastřešené sklady kameni va jemné frakce a recykláže,
• skládky kameniva,
• STL plynovod a plynoměrna,
• elektrorozvody,
• rozvody kanalizace z povrchového odtoku,
• retenční nádrž s požárním stanovištěm ( IlO m3),
• čistírna odpadních splaškových vod,
• odlučovač ropných látek,
• areálový vodovod užitkové vody,
• dvě mobilní buňky 3,0 m x 5,0 m ( sociální zařízení, šatna, kancelář),
• oplocení.
( Vodovodní přípojka, venkovní část vnitřní kanalizace a vodovodu jsou povoleny územním rozhodnutím
vydaným odborem výstavby MěÚ Svitavy dne 12.6.2013, č.j. 12120-13/0V-por/3573-2013).

Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písmo
c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
17.09.2013
se schůzkou pozvaných

v 9.00 hodin

v zasedací místnosti MěÚ Česká Třebová, dV.č.140.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky
veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, úřední dny: Po
08:00-11 :00, 12:00-17:00 a St 8:00-1\:00, 12:00-17:00 hodin).
Poučení:
Žadatel 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
tj. na pozemku
č.k.S03/S v k.ú. Třebovice
vedle silnice ( přístupná a viditelná z této veřejné
komunikace),
a to do doby veřejného ústního jednání. Tato informace bude obsahovat údaje o žadateli, o
předmětu územního řízení, a o veřejném ústním jednání. Jeho součástí bude grafické vyjádření záměru,
popř. jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou
a urbanistickou podobu záměru a na jeho
vliv na okolí.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. I stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jiří Maleček V.r.
vedoucí odboru výstavby
Za správnost vyhotovení:Jarrnila Faltová

"otisk úředního razítka"

Obdrží:
účastníci řízení adresně
BISA s.r.o., IDDS: hwrru2a
sídlo: Pospíšilova č.p. 378/14, 50003 Hradec Králové 3
Ing. Radko Vondra , Na Potoce č.p. 648, 500 11 Hradec Králové 11
Obec Třebovice, IDDS: q8dbfqr
sídlo: Třebovice č.p. 238, 561 24 Třebovice u Lanškrouna
účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Státní pozemkový úřad, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3
sídlo: V Ráji č.p. 919, 530 12 Pardubice 12
Jan Bican, Opatov č.p. 47, 569 12 Opatov v Čechách
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
sídlo: Pražská třída č.p. 485/3, Kukleny, 50004 Hradec Králové 4
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Třebovice, IDDS: q8dbfqr
sídlo: Třebovice č.p. 238, 561 24 Třebovice u Lanškrouna
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha IO-Michle, 10100 Praha 101
ZO Českého svazu ochránců přírody, základní organizace Č. 50/02 " Rybák" SVITAVY, Dirnitrovova
č.p. 1962/29, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
dotčené orgány státní správy adresně
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
sídlo: Hylváty č.p. 5, 56201 Ústí nad Orlicí 1
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí, IDDS: 23wai86
sídlo: Smetanova č.p. 1390,56201 Ústí nad Orlicí 1
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 10000 Praha 10-Vršovice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 2
Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, IDDS: bhqbzrn
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sídlo: Staré náměstí č.p. 78, 56002 Česká Třebová 2
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, lDOS: 6jrbphg
sídlo: T. G. Masaryka č.p. 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
na vědomí:
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, lDOS: zr5efbb
sídlo: Resslova č.p. 1229,50002
Hradec Králové 2
Obec Opatov, lDOS: vgfa46j
sídlo: Opatov č.p. 159,569 12 Opatov v Čechách

Podle § 25 zák.č, 500/2004 Sb. musí být tato písemnost vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce.
Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po dni vyvěšení.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

ci
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za vyvěšení a sejmutí

oznámení:

OPATOV
PSČ 56912

