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DATUM: 9.6.2011    
 

Miroslav Novotný, nar. 22.1.1971,  Libkov 40, 538 25 Nasavrky 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VE ŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Miroslav Novotný, nar. 22.1.1971,  Libkov 40, 538 25 Nasavrky (dále jen "žadatel") podal dne 8.6.2011 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Malá vodní nádrž ´Libkov-Lupom ěchy´"   na 
pozemku p. p. k. 187 v katastrálním území Libkov u Nasavrk.  

Popis stavby: nádrž o celkové ploše cca 1800m2, plocha vodní hladiny cca 1000 m2, objem cca 1500 
m3, max. hloubka cca 2,3 m.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 
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 spojené s ohledáním na místě na den 

14. července 2011 (čtvrtek) v 9,00 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

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 (odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, úřední dny: pondělí, 
středa  8,00 - 17,00 hod. , ostatní dny po telefonické domluvě). 

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. 

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. 

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

Jaromír Velehradský 
vedoucí odboru výstavby 

  
 
Obdrží: 
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou, případně prostřednictvím DS): 
Miroslav Novotný, Libkov č.p. 40, 538 25  Nasavrky 
Obec Libkov, 538 25  Nasavrky 
Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 
Ing. Ladislav Velehradský, Jiřího Potůčka č.p. 252, Trnová, 530 09  Pardubice 9 
Naděžda Velehradská, Jiřího Potůčka č.p. 252, Trnová, 530 09  Pardubice 9 
Ing. Věra Fibingerová, Polánka č.p. 20, Krásné, 538 25  Nasavrky 
František Mareček, Libkov č.p. 2, 538 25  Nasavrky 
JUDr. Markéta Pakandlová, Mandysova č.p. 1300/18,  500 12  Hradec Králové 12 
David Pakandl, Mandysova č.p. 1300/18,  500 12  Hradec Králové 12 
Lukáš Pakandl, Mandysova č.p. 1300/18,  500 12  Hradec Králové 12 
Telefónica 02 Czech Republic a.s, P.O.Box 85, 130 00  Praha 3 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 
Lesy ČR, s.p., správa toků, IDDS: e8jcfsn, sídlo: Přemyslova č.p. 1106, 501 68  Hradec Králové 8 
Dotčené orgány státní správy (prostřednictvím DS): 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory a Krajské 
středisko Pardubice, Náměstí č.p. 317, 538 25  Nasavrky 
HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: P.O.Box 37, 537 01  Chrudim 1 
KHS, územní pracoviště, IDDS: 23wai86, sídlo: Čáslavská č.p. 1146, 537 32  Chrudim IV 
Město Chrudim, odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67,  537 16  Chrudim 
 
 
 
Toto  rozhodnutí / oznámení /  musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
Uvedený městský /obecní / úřad se tímto žádá o  
 
l. vyvěšení tohoto rozhodnutí , včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, s potvrzením o 
dni vyvěšení a sejmutí 
 
2. neprodlené zaslání takto potvrzeného rozhodnutí /oznámení/ zpět Městskému úřadu v Nasavrkách , 
odboru výstavby , Náměstí 77, 538 25  Nasavrky  
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