Městský úřad Třebíč
odbor výstavby
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Spis č.: OV/5791/2009/Jd
Č.j.: OV 5791/2009-26035/09/Jd

V Třebíči dne 17. července 2009

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

KEVOS, spol. s r.o., Žďárského č.p.186, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1
podal(a) dne 15.7.2009 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Fotovoltaická
elektrárna 0,98 MWp – novostavba v městysu Rokytnice nad Rokytnou – stavba dočasná na
pozemku: pozemková parcela číslo 259/1, 260, 261/2, 262/4 v katastrálním území Rokytnice nad
Rokytnou; včetně součásti stavby: transformační stanice, přípojka VN na pozemku: pozemková
parcela číslo 259/1, dopravní napojení na komunikaci na pozemku: pozemková parcela číslo 824,
vše v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným
orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní
jednání spojené s místním šetřením na den 25. srpna 2009 (úterý) v 10:00 hodin se schůzkou
pozvaných na místě stavby.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání (odbor výstavby, úřední dny:
Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět
ohledání na místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"), a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
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.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.
Nejpozději do 3 dnů po místním šetření podle § 36 odst. 3 zák.č. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")se mohou účastníci řízení seznámit
s podklady pro rozhodnutí. Současně se účastníci řízení upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých
je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své
připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního
řádu neslouží k tomu, aby mohli po uplynutí této lhůty v projednávané věci uplatnit další nové
námitky či připomínky.

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona 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 nebo na vhodném veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby
veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho
vliv na okolí. Obsahové náležitosti informace stanoví prováděcí právní předpis.

Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)
KEVOS, spol. s r.o., Žďárského č.p.186, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1
Městys Rokytnice nad Rokytnou, č.p.67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
Dotčené orgány (doporučeně)
HZS kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p.180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1
KHS kraje Vysočina, územ. pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1
KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč 1
ČR-STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát pro kraj Vysočina, Tolstého 15,
586 01 Jihlava 1

Vladimír Obršlík
vedoucí odboru
Vyřizuje: Ing. Arch. Drahoslava Jourová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ..........

Sejmuto dne ..........

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