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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ RÍZENÍ O ZMENE ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A POZVÁNÍ K VEREJNÉMU
ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Lesy Ceské republiky, s.p., Správa toku - oblast povodí Dyje, IC 42196451, Jezuitská 13, 602 00
Brno 2

(dále jen "žadatel") podal dne 10.11.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby:

Nádrž pod borovicí, parc.c.1212/2,k.ú.staré Hvezdlice
Hvezdlice, Staré Hvezdlice c.p. 34

(Stavba obsahuje:
SO 01 Hráz nádrže na pozemku parc.c. 1212/2 v k.ú. Staré Hvezdlice
SO 02 Úpravy v nádrži na pozemku parc.c. 1212/2 v k.Ú. Staré Hvezdlice
SO 03 Výpustný objekt na pozemku parc.c. 1212/2 v k.ú. Staré Hvezdlice
SO 04 Odpadní kanál od nádrže na pozemcích parc.c. 1212/2,442/3,50, 1175/3,53,59,60 v k.ú.
Staré Hvezdlice

SO 05 Bezpecnostní preliv na pozemku parc.c. 1212/2 v k.ú. Staré Hvezdlice
SO 06 Odpadní kanál od bezpecnostního prelivu na pozemcích parc.c. 1212/2,442/3 v k.ú. Staré
Hvezdlice
SO 07 Výsadba zelene na pozemcích na pozemcích parc.c. 1212/2,442/3,50, 1175/3,53,59,60 v
k.ú. Staré Hvezdlice

Zmena obsahuje: I
zmena technického rešení odpadního kanálu od nádrže SO 04:

o v horním úseku odpadu bude odpadní kanál v délce cca 10m od bezpecnostního prelivu
zatrubnený a ve zbývající cásti až po propustek otevrený

o v dolním úseku odpadu bude odpadní kanál od propustku po zaústení do zatrubneného
Starohvezdlického potoka pres novou soutokovou šachtu otevrený)

na pozemku st. p. 78, parc. c. 50, 53, 59, 60, 442/3, 1175/3, 1212/2, 1175/2 v katastrálním území Staré
Hvezdlice, Parcely PK: p. p. k. 53, 1175/2, 1175/3 v katastrálním území Staré Hvezdlice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní rízení.

Stavební úrad Mestského úradu ve Vyškove, jako stavební úrad príslušný podle § 13 odst. 1 písmo f)
zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších
predpisu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
rízení a soucasne narizuje k projednání žádosti verejné ústní jednání spojené s ohledáním na míste na den

13.'prosince 2011 (úterý) v 9:45 hodin

se schuzkou pozvaných na úrade mestyse Hvezdlice.
Závazná stanoviska dotcených orgánu, námitky úcastníku rízení a pripomínky verejnosti musí být
uplatneny nejpozdeji pri verejném ústním jednání, jinak se k nim neprihlíží. Úcastníci rízení mohou
nahlížet do podkladu rozhodnutí (stavební úrad Mestského úradu ve Vyškove, úrední dny: Po a St, 7:30
11:30, 12:30-17 h., mimo tyto hodiny 'po dohode s oprávnenou úrední osobou, príp. s ved. stav. úradu).
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Poucení:

Žadatel zaiistí. aby informace o ieho zámeru a o tom, že podal žádost o vvdání územního rozhodnutí. byla
bezodkladne poté, co bylo narízeno vereiné ústní iednání. vyvešena na vhodném vereine prístupném míste
u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámer uskutecnit, a to do doby vereiného ústního iednání.

Zúcastní-li se verejného ústního jednání více osob z rad verejnosti a mohlo-li by to vést ke zmarení úcelu
verejného ústního jednání, zvolí si spolecného zmocnence.

K závazným stanoviskum a námitkám k vecem, o kterých bylo rozhodnuto pri vydání územního nebo
regulacního plánu, se neprihlíží. Úcastník rízení ve svých námitkách uvede skutecnosti, které zakládají
jeho postavení jako úcastníka rízení, a duvody podání námitek; k námitkám, které nesplnují uvedené
požadavky, se neprihlíží.

Poverený zamestnanec stavebního úradu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávnen pri plnení
úkolu vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vedomím jejich vlastníku pri zjištování stavu
stavby a pozemku nebo opatrování dukazu a dalších podkladu pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatrení.

Stavební úrad muže podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit porádkovou pokutu do 50 000 Kc tomu,
kdo závažným zpusobem ztežuje postup v rízení anebo plnení úkolu podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožnuje oprávnené úrední osobe nebo osobe jí prizvané vstup na svuj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se nekterý z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Miloslav Kramár v. r.
vedoucí stavebního úradu

Za správnost vyhotovení: Blanka Zemanová

Toto oznámení musí být vyvešeno po dobu 15 dnu.

MESTYS HVEZDLlCE

6834' okr. VVŠKOV

Vyvešeno dne: J.!.. -1.:1.. :..'011

.171/

. ;/L/.11--. (y l-1

Sejmuto dne: /I
MESTYS HVEZQLlCf ~I
6834 J okr. VYSKOV .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí oznámení.
Pro pocítání lhut je rozhodné datum vyvešení na úrední desce správního orgánu, který vyhlášku vydal.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
1. Lesy Ceské republiky, s.p.; IC 42196451, Správa toku - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Jezuitská 13, 60200 Brno 2

ostatní úcastníci
2. Úrední deska

dotcené orgány státní správy .
3. Mestský úrad Vyškov, IC 00292427, odbor životního prostredí, Masarykovo námestí c.p. 108/1,
Vyškov-mesto, 682 01 Vyškov 1
4. Krajský úrad Jihomoravského kraje, IC 70888337, Odbor životního prostredí, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo nám c.p. 5/3, 601 82 Brno
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