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NÁVRH 
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 
REHAU, s.r.o.,  IČ: 275 40 863, Obchodní 117, 251 70  Říčany u Prahy  
zastoupená M-PRO REAL s.r.o. IČ: 259 51 602, Piletická 50, 500 03 Hradec Králové 

(dále jen "žadatel") podal dne 30.9.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Jevíčku, 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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona 
návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené 
orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany 
veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Jevíčku, 
úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin). 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I.  Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

REHAU , s.r.o. Praha - Stavební úpravy objektu haly č.1 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 961, parc. č. 1665/21, 1665/27 v katastrálním území Jevíčko-
předměstí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- zbudování venkovní nádrže pro chlazení a osazení tří chladících jednotek 

- vybudování manipulační a skladové  plochy  na severní straně areálu. 

Umístění stavby na pozemku: 

- st.961, 1665/21, 1665/27  k.ú. Jevíčko předměstí v areálu závodu. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- výrobky osazené na severní hranici výrobního objektu. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
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- Areál závodu REHAU, s.r.o. v k.ú. Jevíčko – předměstí. 

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. 

 

 

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 byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě 
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. 
 
Otisk úředního razítka 
 
 

Ing. Jiří Valčík 
Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Městského úřadu v Jevíčku 
  
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
M-PRO REAL s.r.o.  Piletická 50, 500 03 Hradec Králové  
Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43  Jevíčko 
 
 


