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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A POZVÁNÍ 

K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Obec Slavníč, IČ 00580091, Slavníč 14, 582 55  Herálec u Havlíčkova Brodu (dále jen "žadatel") 
podal dne 4.7.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

Stavební úpravy a obnova historického objektu bývalé zemědělské usedlosti 
Slavníč č.p. 26 

 

na pozemku st. p. 25/1, 25/2, parc. č. 44/1, 622/1, 646/14, 647 v katastrálním území Slavníč. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Popis stavby: 
Stávající nevyužívané hospodářské stavení bude v rámci stavebních úprav a nástavby (arkýřů) upraveno 
na kulturní zařízení, které bude obsahovat PC místnost, čítárny, fitness, klubovny pro děti a venkovní 
posezení s krbem.  

Stavba obsahuje: 
- nástavbu arkýřů v podkroví 

- nový sjezd a příjezdová komunikace k navrženému parkovišti o počtu 6-ti stání z čehož bude 1x 
ZTP, odvod povrchových vod z plochy parkoviště přes odlučovač ropných látek 

- umístění nové vrtané studny, čistírny odpadních vod, odlučovače ropných látek do vodoteče 
Nohavického potoka (parc. č. 647 k.ú. Slavnič) 

- vodovodní přípojka z nově navržené vrtané studny 

- kanalizační přípojky dešťových vod se zaústěním do vodoteče Nohavického potoka (parc. č. 647 k.ú. 
Slavnič) 

- kanalizační přípojka splaškových vod se zaústěním před ČOV do vodoteče Nohavického potoka 
(parc. č. 647 k.ú. Slavnič) 

- terénní úpravy spojené s vybudováním dětského hřiště 

Přípojka elektroinstalace samostatnou stavbou provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. 

Součástí řízení o umístění stavby je i řízení o povolení výjimky z ustanovením § 24a vyhl. č. 
269/2009 Sb., spočívající v tom, že nově umístěná vrtaná studna bude v málo propustném prostředí v 
menší vzdálenosti než 12m od plochy veřejné pozemní komunikace a parkoviště. 

Městský úřad  Havlíčkův  Brod, (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13, odst. 1, písm. g) 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 

15.9.2011 v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných do jednací místnosti stavebního úřadu v prvním patře V Rámech 1855. 

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 na stavebním úřadu pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v jiné dny 
po telefonické dohodě s vyřizujícím pracovníkem. referentem stavebního úřadu.  
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Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla 
bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má 
záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Informace musí obsahovat údaje dle § 8 
vyhlášky č.503/2006 Sb..   

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. 
Účastníkem řízení jsou osoby uvedené v § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona.   

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

Upozornění: 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Městského úřadu 
v Havlíčkově Brodě a Obecním úřadu Slavnič. Dnem oznámení se rozumí 15-tý den ode dne 
vyvěšení na úřední desce. 
 
 

Ing. Petr Hála 
referent stavebního úřadu 

           otisk úředního razítka 
 
Obdrží: 
navrhovatel – žadatel (podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona) 
Obec Slavníč, IDDS: 5f8a5u7, kterou zastupuje RotaGroup s.r.o., IDDS: 78hx792 
 
účastníkům územního řízení (podle § 85 odst. 2 stavebního zákona), kterým se v souladu s ustanovením § 

87 odst. 1 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Vysočina, IDDS: ksab3eu, kterou zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Oddělení TSÚ 
Havlíčkův Brod, IDDS: 3qdnp8g 
Miroslav Křeček, Žižkov II č.p. 1236, 580 01  Havlíčkův Brod 1 
Milena Křečková, Slavníč č.p. 16, 582 55  Herálec u Havlíčkova Brodu 
Kamila Matoušů, Slavníč č.p. 13, 582 55  Herálec u Havlíčkova Brodu 
Petr Matoušů, Slavníč č.p. 13, 582 55  Herálec u Havlíčkova Brodu 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6, kterou zastupuje RWE Distribuční služby, s.r.o., odd.reg.oper.správy 
sítí Pardubice, IDDS: jnnyjs6 
 
dotčené orgány 
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, IDDS: 5uvbfub 
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, IDDS: 5uvbfub 
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: j5tiu6w 
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v 
Obecní úřad Slavníč, IDDS: 5f8a5u7 
  
ostatní 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát Havlíčkův Brod, IDDS: x9nhptc 
  
K vyvěšení: 

Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna – k bezodkladnému vyvěšení oznámení 
č.j.:ST/1011/2011/Ha ze dne 15.8.2011 na úřední desku podle § 25 odst. 2 a § 144 odst. 6 zákona č. 
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500/2004 Sb. – správní řád, v platném znění. Vyvěšení na dobu nejméně 15 dnů, rozhodnutí též zveřejnit 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, po lhůtě vyvěšení bezodkladně zaslat zpět.!!! 

Obecní úřad Slavnič - k bezodkladnému vyvěšení oznámení č.j.:ST/1011/2011/Ha ze dne 15.8.2011 na 
úřední desku podle § 25 odst. 2 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, v platném znění na 
dobu nejméně 15 dnů. Po lhůtě vyvěšení bezodkladně zaslat zpět.!!! 

Vyřizuje: Ing. Petr Hála, tel:  569 497 213, e-mail: phala@muhb.cz 
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