Městský úřad Hlinsko
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Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko

stavební

úřad

Adresa pracoviště:

Adámkova

554,

Hlinsko

Váš dopis ze dne: 11.9.2009
Č.j.: Hl 18076/2009/SÚ
Opráv. úřed. osoba: Mudroch Pavel, Ing. Kozáčková Jana
Tel.: 469 326 134
E-mail:
mudroch@hlinsko.cz

Vaše značka:
Spisová značka: S-SÚ/15864/2009/4
Spis. znak - skart. znak/lhůta: 330/A20
Počet listů/příloh: 2
V Hlinsku dne: 16.10.2009

Obdrží:
veřejnost veřejnou vyhláškou
účastníci řízení dle § 85, odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
žadatel
Karel Švanda, Hřibova č.p. 668, 539 O I Hlinsko v Čechách 1
zástupce žadatele
ENVICONS S.LO., Pernerova č.p. 739, 530 02 Pardubice 2
obec, najejímž území se navržená stavba nachází
Obec Vítanov, Vítanov 126 53901 Hlinsko v Čechách I
dotčené orgány státní správy
AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská č.p. 39, 591 01 Žďár nad Sázavou I
Městský úřad Hlinsko odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 53901 Hlinsko v Čechách 1
Městský úřad Hlinsko Stavební úřad - úsek územního plánování a GIS, Adámkova třída č.p, 554, 539 01
Hlinsko v Čechách I
úřad obce k vyvěšení a sejmutí rozhodnutí
Obecní úřad Vítanov, Vítanov 126,53901

Hlinsko v Čechách 1

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písmo fl zákona Č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") kterou dne
11.9.2009 podal
Karel Švanda, nar. 18.2.1965, Hřibova č.p. 668, 539 01 minsko v Čechách 1,
kterého zastupuje ENVICONS s.r.o., IČ 27560015, Pernerova č.p. 739, Pardubice
Předměstí, 530 02 Pardubice 2

I-Zelené

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
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Č.j. Hl 18076/2009/SÚ

rozhodnutí

o umístění

stavby

Vítanov, rybí přechod Chrudimka ř.km 82,930
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 307, parc. č. 730/I/dle PK, 730/2/dle PK, 730/4, 123011, 1230/8 v
katastrálním území Vítanov.

Druh a účel umisťované stavby:
Rybí přechod na vodním toku Chrudimka o délce 40 m u náhonu do bývalého mlýna u č.p. 25 ve
Stanu. Má umožnit přechod vodních organismů přes stávající jez, který se bude rekonstruovat. Trasa
přechodu půjde po levé straně toku, přechod bude tvořen soustavou tůněk a obtokem - bypassem
řeky.

II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2.

Budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF, které vydal Městský úřad
Hlinsko odbor životniho prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko v Čechách I, dne 20.8.
2009 pod č.j. Hl 14444/2009/0ŽP.

3.

Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal Městský úřad Hlinsko odbor životního prostředí,
Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko v Čechách I, dne 4.9.2009 pod č.j. Hl I4326/2009/0ŽP.
V rámci stavby rybího přechodu bude řešen měrný profil, který zajistí za každých podmínek
průkaznou kontrolu MZP. MZP bude stanoveno v rámci žádosti o nakládání s vodami pro MVE.

4.

Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala společnost Povodí Labe, státní podnik, Víta
ejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, dne 8.9. 2009 pod č.j.
PVZ/09/24073/Do/0, doplněné dne 15.9.2009 pod č.j. TPČ/09/266 19.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
účastníci řízení dle § 85, odst. 2 stavebního zákona vyrozumění veřejnou vyhláškou
Karel Švanda, Hřibova č.p. 668, 539 O 1 Hlinsko v Čechách 1
ENVICONS s.r.o., Pernerova č.p. 739, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:
Dne 11.9.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným organum.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
15.10.2009 o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

stanovisek

dotčených

orgánů

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Bunkovní spojení:
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Č.j. Hl 18076/2009/SÚ

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odboru majetkovému, oddělení stavebního řádu, podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
epodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí jednotlivý
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípu tné.

výrok nebo jeho vedlejší ustanovenÍ.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Jana Kozáčková
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:
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OBec vír ANOV
VfTANOV 126
539 01 HLINSKO
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