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Svitavy, dne 3. května 2013
Č.j.: 7063-12/OV-hoa / 9707-2012
Spisová značka: 9707-2012
Oprávněné úřední osoby: Horský Adolf
Telefon: 461550236
E-mail: adolf.horsky@svitavy.cz
Žadatel:
Libor Maňák, 29.08.1957, Biskupice 7, 569 43 Jevíčko

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Libor Maňák, 29.08.1957, Biskupice 7, 569 43 Jevíčko zastoupený Vlastimilem,
Jachanem, 18.03.1982, Antonína Slavíčka 640/46, Lány, 568 02 Svitavy 2 podal žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Oplocení parcel v Koclířově
na pozemcích parc.č. 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4648, 4649, 4655, 4657, 4658, 4660, 4662,
4663, 4664, 4667, 4669, 4670, 4671, 4673, 4674, 4676, 4677, 4678, 4679, 4682, 4683, 4684, 4685,
4686, 4687, 4688, 4693, 4708, 4712, 4714, 4715, 4724, 4726, 4727, 4730, 4941, 4962
v katastrálním území Koclířov. Dnem podání bylo zahájeno územní řízení.
Jedná se o oplocení pozemků v kat. území Koclířov, které jsou v majetku či užívání žadatele
a které žadatel hodlá využívat pro provozování zemědělské činnosti včetně chovu zvířat.
Vzhledem k tomu má potřebu na uvedených pozemcích provést oplocení.
Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13
odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(stavební zákon), posoudil návrh podle §§ 76 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto
posouzení a provedeného řízení vydává podle § 79, § 92 odstavec 1 stavebního zákona, § 67 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

územní

rozhodnutí o umístění
Oplocení parcel v Koclířově

stavby

na pozemcích parc.č. 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4648, 4649, 4655, 4657, 4658, 4660, 4662,
4663, 4664, 4667, 4669, 4670, 4671, 4673, 4674, 4676, 4677, 4678, 4679, 4682, 4683, 4684, 4685,
4686, 4687, 4688, 4693, 4708, 4712, 4714, 4715, 4724, 4726, 4727, 4730, 4941, 4962
v katastrálním území Koclířov.
a) druh a účel umisťované stavby
- Stavba bude sloužit jako oplocení pozemků v kat. území Koclířov, které jsou v majetku či
užívání žadatele a které budou využívány pro provozování zemědělské činnosti žadatele včetně
chovu zvířat. Vzhledem k tomu je nutno uvedené pozemky oplotit.
b) parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje
- Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4648, 4649, 4655,
4657, 4658, 4660, 4662, 4663, 4664, 4667, 4669, 4670, 4671, 4673, 4674, 4676, 4677, 4678,
4679, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4693, 4708, 4712, 4714, 4715, 4724, 4726,
4727, 4730, 4941, 4962 v katastrálním území Koclířov.
c) umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb
- Umístění stavby bude v souladu se situačním výkresem č. D1, který je součástí ověřené
projektové dokumentace.
d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje
o její kapacitě,
- Bude použit druh oplocení dle výkresu č. D3 s příslušnými branami. Umístění vyplývá ze
situačního výkresu č. D1.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4648, 4649, 4655,
4657, 4658, 4660, 4662, 4663, 4664, 4667, 4669, 4670, 4671, 4673, 4674, 4676, 4677, 4678,
4679, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4693, 4708, 4712, 4714, 4715, 4724, 4726,
4727, 4730, 4941, 4962 v katastrálním území Koclířov, jak je zakresleno v situačním výkrese
D1, který je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval Ing.
Zbyněk Rabušic, Kopečná 48, 691 42 Valtice, která byla ověřena v tomto řízení, a která tvoří
nedílnou přílohu tohoto územního rozhodnutí.
3. Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví,
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala
životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.
4. Oplocení pozemků bude v souladu s předloženou dokumentací na dobu provozování
zemědělské činnosti s chovem zvířat, kterou bude provádět žadatel či jeho právního nástupce.
5. Oplocení pozemků vlastníků, kteří přivolili ke stavbě oplocení bude na dobu nájemního vztahu
nebo jiného práva žadatele či jeho právního nástupce k těmto pozemkům.
6. V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu je investor povinen zajistit podmínky
vyplývající z ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu:
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-

co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských
účelových komunikací
- co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu
- provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
7. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle
§ 5 a 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění, a dřeven podle
§ 7 uvedeného zákona. Zemní práce musí být realizovány v dostatečné vzdálenosti. Aby
nedošlo k poškození kořenového systému dřevin. Obecně platí, že práce nelze provádět do
vzdálenosti svislého průmětu koruny stromu, aniž by nedošlo k poškození kořenového systému.
Dřeviny jsou podle § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozováním
a ničením.
8. Realizace oplocení bude provedena tak, aby byla zajištěna obslužnost přilehlých pozemků
vlastníky a uživateli těchto pozemků.
9. Oplocení bude umístěno minimálně 5 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.
V případě zasahujících větví okrajových stromů přilehlých lesních pozemků nad pozemky, na
nichž bude vybudováno oplocení, bude oplocení umístěno 5 m od okraje zasahujících větví tak,
aby ve vzniklém ochranném pásmu byl možný pohyb lesnické a zemědělské techniky.
10. Zaplocení pozemku parc.č. 4941 bude provedeno za podmínky umístění otevíravé brány pro
umožnění přístupu pro Lesy ČR z přilehlého lesního komplexu na pozemek par. č. 4699.
V případě uzamykatelného provedení bude Lesům ČR předán klíč.
11. Oplocení na pozemku parc.č. 4646 bude provedeno tak, aby byl možný příjezd a přístup
z komunikace obce na pozemcích parc.č. 4634 a 4635 na cestu parc.č. 2823/4 a tím bylo možný
příjezd a přístup do lesního komplexu.
12. Oplocení na hranici pozemků parc.č. 4649 a 4641 bude na délku 7 m přerušeno za účelem
prostupnosti biokoridoru.
13. Stavba oplocení bude respektovat významný krajinný prvek „Údolí nad rybníkem“, který se
nachází na části pozemků parc.č. 4662 a 4663, kde předmětem ochrany je mozaika květnatých
strání, zarostlých mezí a luk s remízky vzrostlých dřevin.
14. Stavba oplocení bude respektovat stávající dopravní infrastrukturu (cesty) v zájmovém územní
stavby včetně příslušenství této infrastruktury.
15. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
16. Při realizaci oplocení budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění.
17. Před zahájením prací je třeba zajistit či obnovit veškerá vyjádření vlastníků či správců technické
infrastruktury o existenci jejich zařízení v zájmovém území stavby, a to včetně sítí soukromých
vlastníků a obce.
18. Je nutno respektovat stávající ochranná pásma stávající dopravní a technické infrastruktury.
Zásah do těchto ochranných pásem je možný jen souhlasem vlastníků či správců dotčené
dopravní a technické infrastruktury. Při provádění prací je nutné dodržet podmínky stanovené
vlastníky dopravní a technické infrastruktury, které jsou či budou stanoveny v jednotlivých
stanoviscích, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace, která je
nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.
19. Zařízení staveniště bude na pozemcích žadatele.
20. Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro
zamýšlené použití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická
odolnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí. Tyto požadavky musí stavba splňovat
při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů.
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21. Pro stavbu tohoto oplocení se již nevyžaduje stavební povolení či jiné opatření stavebního
úřadu.
Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a současně dle § 27
odstavec 1 písmeno a) správního řádu je :
-

Libor Maňák, 29.08.1957, Biskupice 7, 569 43 Jevíčko

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu územního řízení byly uplatněny námitky účastníka územního řízení. Tyto
námitky byly dne 11.3.2013 vzaty v celém rozsahu zpět.

Odůvodnění:
Libor Maňák, 29.08.1957, Biskupice 7, 569 43 Jevíčko zastoupený Vlastimilem Jachanem,
18.03.1982, Antonína Slavíčka 640/46, Lány, 568 02 Svitavy 2 podal žádost o vydání územního
rozhodnutí pro stavbu „Oplocení pozemků v Koclířově“ na pozemcích parc.č. 4644, 4645, 4646,
4647, 4648, 4648, 4649, 4655, 4657, 4658, 4660, 4662, 4663, 4664, 4667, 4669, 4670, 4671, 4673,
4674, 4676, 4677, 4678, 4679, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4693, 4708, 4712, 4714,
4715, 4724, 4726, 4727, 4730, 4941, 4962 v katastrálním území Koclířov. Dnem podání bylo
zahájeno územní řízení.
Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby byl doložen zejména následujícími
stanovisky vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, dotčených orgánů a dalšími
podklady potřebnými pro řádné posouzení žádosti:
- Projektová dokumentace k územnímu řízení, datum 05/2009
- Koordinované vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy č.j.
12747-12/OZP-40-2012/dop
- Vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy č.j. 12747-12/OŽP
- Vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy č.j. 46715-12úOZP-5922012 grh
- Rozhodnutí referátu životního prostředí Okresního úřadu Svitavy zn. ŽP/LH
1636/2001/- K
- Vyjádření Lesů České republiky, Lesní správy Svitavy č.j. LCR161/000480/2011
- Vyjádření RWE, Distribuční služby, s.r.o., zn. 430/11/133
- Vyjádření Vodárenská Svitavy, s.r.o. zn. ZO/2011/207
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 001032288708
- Vyjádření Pozemkového fondu ČR, odloučeného pracoviště Svitavy č.j. PFCR
271920/2011/19/UR
- Vyjádření Obce Koclířov ze dne 22.3.2011
- Vyjádření Obecního úřadu Koclířov ze dne 22.3.2011
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 001033475974
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., č.j. 16534/11
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Opatřením ze dne 17. prosince 2012 stavební úřad Svitavy oznámil v souladu s ustanovením
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům
územního řízení. Současně nařídil k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den 24.
ledna 2013 (čtvrtek) ve 13:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři Obecního úřadu
v Koclířově, o jehož výsledku byl sepsán protokol
Žadatel zajistil, 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. Součástí informace bylo i grafické vyjádření záměru, z něhož lze
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vlivu na okolí. Splnění této
povinnosti bylo ověřeno stavebním úřadem dne 24.1.2013.
Při ústním jednání dne 24.1.2013 podala námitku obec Koclířov, která je účastníkem řízení
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona i podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona.
Námitky se týkaly zejména vedení oplocení na pozemcích p.č. 4712, 4688, 4687, 4673, 4662, 4670,
4669, 4667, 4663, 4664 v kat. území Koclířov, kdy obec Koclířov je vlastníkem pozemku parc.č.
4712 v kat. území Koclířov, umístění veřejných bran na místní komunikaci za „kancelářemi“,
lepšího vymezení zájmového území.
Za účelem projednání a vysvětlení podaných námitek nařídil stavební úřad dle ustanovení
§ 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání na den 21. února 2013, které se konalo v kanceláři
stavebního úřadu za účasti žadatele o vydání územního rozhodnutí a podavatele námitek.
Po jednání dne 21.2.2013, které se týkalo zejména projednání námitek obce a vysvětlení
záměru žadatele, projednala obec Koclířov záležitost oplocení napadených parcel přímo
s žadatelem a na základě tohoto projednání vzala obec Koclířov své námitky dne 11.3.2013
v celém rozsahu zpět.
Protože byly v dané věci nashromážděny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí o výše
uvedeném záměru oplocení, dal stavební úřad usnesením č.j. 12815-13/OV-hoa /9707-2012 ze dne
15.32013 účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci mohli
vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě se nikdo z účastníků řízení a dotčených
orgánů k věci nově nevyjádřil.
Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí. Z vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. 52348//2007/OŽPZ/Vl ze dne
15.11.2007 vyplývá, že Rozhodnutí referátu životního prostředí Okresního úřadu Svitavy zn.
ŽP/LH 1636/2001/-K ze dne 17.9.2001 je pravomocné. V případě nepřítomnosti zástupců
jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená
k návrhu. Na základě předložených stanovisek vlastníků dopravní a technické infrastruktury,
stavební úřad dospěl k závěru, že záměr žadatele není v rozporu s požadavky na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu.
Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem ověřena prostřednictvím
dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Písemná forma ověření je součástí spisového materiálu.
Doklady o jiných právech k dotčeným pozemkům jsou součástí spisového materiálu.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění
je v souladu:
-

s vydanou územně plánovací dokumentací,

-

Pro obec Koclířov je zpracován územní plán, který nabyl účinnosti dne 5.4.2001. Změna
územního plánu č. 1 nabyla účinnosti dne 14.1.2007. Převážná část stavby se umísťuje mimo
zastavěné území obce, do území vedeného územním plánem jako plochy zemědělské
s produkčním využitím (louky, pastviny). Zde je dle regulačních podmínek územního plánu
možná výstavba objektů a zařízení souvisejících se zemědělskou výrobou. Malá část stavby se
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-

umísťuje do zastavitelného území a další malá část stavby se umísťuje do plochy veřejné
zeleně, kde je přípustná technická vybavenost zajišťující obsluhu území.
Z ustanovení § 5 odst. 4 vyhlášky č. 1/2001 obce Koclířov, o závazných částech územního
plánu obce však vyplývá, že dosavadní způsob využití území a ploch, který neodpovídá
navrženému funkčnímu využití dle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy
nad přípustnou míru a nejsou důvody pro opatření dle § 87 a 102 odst. 3 dřívějšího stavebního
zákona č. 50/1976 Sb.

-

s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,

-

Stavba a její umístění není, v souladu s výše uvedeným ustanovením vyhlášky obce, v rozporu
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu
území včetně architektonických a urbanistických hodnot.

-

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území

-

Navrhovaná stavba je umístěna v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, v platném znění.

-

s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

-

Navrhovaná stavba není umístěna v rozporu se stanovisky vlastníků či správců veřejné
dopravní a technické infrastruktury.

-

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

-

Navrhovaná stavba je umístěna v souladu se zájmy chráněnými zvláštní předpisy zejména na
úseku jednotlivých složek životního prostředí a pozemních komunikací Stavební úřad rovněž
neshledal povolením umístění stavby nepřípustné ohrožení či nepřiměřené ohrožení práv
a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V průběhu územního řízení byly uplatněny
námitky účastníka územního řízení. Tyto námitky byly dne 11.3.2013 vzaty v celém rozsahu
zpět. Do územního řízení se jako jeho účastníci nepřihlásily osoby, o kterých tak stanoví
zvláštní právní předpis. Rovněž nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího územního řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu
jeho účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona. Zejména zkoumal otázku, zda nedojde
k přímému dotčení vlastnických či jiných práv osob k pozemkům a stavbám na nich, včetně
sousedních pozemků a staveb na nich.
Při tomto podrobném posuzování stavební úřad zkoumal, zda stavba, která je v územním
řízení posuzována, ovlivní sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému dotčení
vlastnických či jiných práv dotčených osob. Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že
osoby, které mají vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a které jsou
níže uvedeny mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeny, a z tohoto důvodu je stavební úřad
zařadil do následujícího okruhu účastníků územního řízení.
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Okruh účastníků územního řízení:
Libor Maňák, 29.08.1957, Biskupice 7, 569 43 Jevíčko
Vlastimil Jachan, 18.03.1982, Antonína Slavíčka 640/46, Lány, 568 02 Svitavy 2
Obec Koclířov, Koclířov 123, 569 11 Koclířov u Svitav
Ing. Miroslav Bačovský, 14.01.1948, Koclířov 114, 569 11 Koclířov u Svitav
Alena Bačovská, 29.12.1954, Koclířov 114, 569 11 Koclířov u Svitav
Emilie Drozdíková, 10.11.1922, Družstevní 514, 517 24 Borohrádek
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Ing. Zdeněk Fiala, 22.07.1952, Koclířov 94, 569 11 Koclířov u Svitav
Fatimský apoštolát v České republice, Koclířov 195, 569 11 Koclířov u Svitav
Ing. Vladimír Král, 26.01.1960, Koclířov 234, 569 11 Koclířov u Svitav
Ilona Králová, 10.12.1964, Koclířov 234, 569 11 Koclířov u Svitav
Josef Břeň, 22.08.1934, Koclířov 66, 569 11 Koclířov u Svitav
Romana Kulhanová, 25.02.1980, Koclířov 91, 569 11 Koclířov u Svitav
Štefan Motyčák, 19.07.1945, Koclířov 233, 569 11 Koclířov u Svitav
Marie Motyčáková, 30.03.1947, Koclířov 233, 569 11 Koclířov u Svitav
René Kulhan, 17.06.1981, Koclířov 91, 569 11 Koclířov u Svitav
Nelly Ihnátová, 11.07.1978, Koclířov 227, 569 11 Koclířov u Svitav
Bohumil Kysílko, 29.03.1962, Koclířov 227, 569 11 Koclířov u Svitav
Světlana Kysílková, 21.07.1956, Koclířov 227, 569 11 Koclířov u Svitav
Ludvík Babínský, 19.12.1946, Koclířov 226, 569 11 Koclířov u Svitav
Alena Babínská, 19.03.1948, Koclířov 226, 569 11 Koclířov u Svitav
Bohuslav Pandula, 10.01.1979, Koclířov 225, 569 11 Koclířov u Svitav
Veronika Pandulová, 03.08.1983, Koclířov 225, 569 11 Koclířov u Svitav
dis. Jan Hečko, 31.12.1977, Koclířov 224, 569 11 Koclířov u Svitav
Drahoslava Hečková, 08.02.1979, Koclířov 224, 569 11 Koclířov u Svitav
Marie Krejčová, 05.12.1949, Koclířov 81, 569 11 Koclířov u Svitav
Státní pozemkový úřad, Olomoucká 26, 568 02 Svitavy 2

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení na
odbor majetkový a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným
u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.

Roman Poláček
vedoucí odboru výstavby

Digitálně podepsal Roman Poláček
Datum: 09.05.2013 15:24:59 +02:00
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Příloha:
- výkres oplocení D3
- situační výkres D1 na podkladě katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby,
s vyznačením vazeb na okolí
Příloha pro žadatele:
- ověřená projektová dokumentace pro územní řízení (žadatel si vyžádá po nabytí právní moci
tohoto územního rozhodnutí)

Obdrží:
K vyvěšení písemnosti a podání zprávy stavebnímu úřadu
1. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřních věcí, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy
2. Obecní úřad Koclířov, Koclířov 123, 569 11 Koclířov u Svitav
Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: (doručenkou):
3. Libor Maňák, Biskupice 7, 569 43 Jevíčko
Zástupce účastníka řízení podle § 85 odst. 1 písm a) stavebního zákona: (doručenkou):
4. Vlastimil Jachan, Antonína Slavíčka 640/46, Lány, 568 02 Svitavy 2
Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: (DS):
5. Obec Koclířov, Koclířov 123, 569 11 Koclířov u Svitav, DS: OVM, wttedqt
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou):
6. Ing. Miroslav Bačovský, Koclířov 114, 569 11 Koclířov u Svitav
7. Alena Bačovská, Koclířov 114, 569 11 Koclířov u Svitav
8. Emilie Drozdíková, Družstevní 514, 517 24 Borohrádek
9. Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
10.Ing. Zdeněk Fiala, Koclířov 94, 569 11 Koclířov u Svitav
11.Fatimský apoštolát v České republice, Koclířov 195, 569 11 Koclířov u Svitav
12.Ing. Vladimír Král, Koclířov 234, 569 11 Koclířov u Svitav
13.Ilona Králová, Koclířov 234, 569 11 Koclířov u Svitav
14.Josef Břeň, Koclířov 66, 569 11 Koclířov u Svitav
15.Romana Kulhanová, Koclířov 91, 569 11 Koclířov u Svitav
16.Štefan Motyčák, Koclířov 233, 569 11 Koclířov u Svitav
17.Marie Motyčáková, Koclířov 233, 569 11 Koclířov u Svitav
18.René Kulhan, Koclířov 91, 569 11 Koclířov u Svitav
19.Nelly Ihnátová, Koclířov 227, 569 11 Koclířov u Svitav
20.Bohumil Kysílko, Koclířov 227, 569 11 Koclířov u Svitav
21.Světlana Kysílková, Koclířov 227, 569 11 Koclířov u Svitav
22.Ludvík Babínský, Koclířov 226, 569 11 Koclířov u Svitav
23.Alena Babínská, Koclířov 226, 569 11 Koclířov u Svitav
24.Bohuslav Pandula, Koclířov 225, 569 11 Koclířov u Svitav
25.Veronika Pandulová, Koclířov 225, 569 11 Koclířov u Svitav
26.dis. Jan Hečko, Koclířov 224, 569 11 Koclířov u Svitav
27.Drahoslava Hečková, Koclířov 224, 569 11 Koclířov u Svitav
28.Marie Krejčová, Koclířov 81, 569 11 Koclířov u Svitav
29.Státní pozemkový úřad, Olomoucká 26, 568 02 Svitavy 2
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Dotčené orgány (doručenky)
30.Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy 2
31.Obecní úřad Koclířov, Koclířov 123, 569 11 Koclířov u Svitav
32.Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 568 02 Svitavy
2, DS: OVM, 48taa69
Na vědomí
33.Ing. Zbyněk Rabušic, Kopečná 48, 691 42 Valtice

Vypraveno dne:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů jako veřejná vyhláška !
Obecní úřad v Koclířově a MěÚ Svitavy žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po
jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Současně
žádáme o následné vrácení tohoto usnesení s uvedením data vyvěšení a sejmutí vyhlášky na odbor
výstavby Městského úřadu Svitavy. Rozhodnutí se rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup – na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno dne ........................

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