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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

František Pazdírek, nar. 4.11.1956, Třebovská 424, 569 43  Jevíčko 

(dále jen "žadatel") podal dne 14.2.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

Oplocení části pozemku p.č. 5216 

na pozemku parc. č. 5216 v katastrálním území Jevíčko-předměstí. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- Oplocení části pozemku p.č. 5216 v k.ú. Jevíčko-předměstí bude provedeno pomocí drátěného 

pletiva v PVC výšky 1,5 m, vyvěšeného na napnuté dráty průměru 2,5 mm, mezi betonové (viničné) 

sloupy. V místě stávajícího sjezdu bude umístěna ocelová brána šířky 6 m s drátěnou výplní. 

Celková délka oplocení je cca 152 m, a podrobnosti jsou patrny z dokumentace stavby.  

 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Jevíčko, jako stavební úřad příslušný podle § 11 

odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 

a § 13 odst. 1 písm. d 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, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 

stanoviska, účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu 

Jevíčko, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin) a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 

se  k nim ve lhůtě 5 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty vyjádřit. 

 

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 územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
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dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

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

 

 

 „Otisk úředního razítka“ 

 

Bc. Jindřich Beneš, v.r. 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Městského úřadu Jevíčko 

  

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

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

 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

František Pazdírek, Třebovská č.p. 424, 569 43  Jevíčko 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 

Město Jevíčko, IDDS: behbdug 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43  Jevíčko 

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., IDDS: 5t2ecxx 

 sídlo: Třebovská č.p. 713, 569 43  Jevíčko 

Marie Kočicová, Tovární č.p. 136, 751 03  Brodek u Přerova 

Miroslav Letfus, Ručilova č.p. 101/9, Nový Svět, 779 00  Olomouc 9 

Marcela Sekaninová, Krapkova č.p. 476/2a, 796 01  Prostějov 1 

Karel Novotný, Horní náměstí č.p. 583, 779 00  Olomouc 9 

Ing. Aleš Javorek, Radotínská č.p. 951/1, 743 01  Bílovec 1 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

  

dotčené orgány státní správy 

Městský úřad Moravská Třebová, OVUP památky, IDDS: fqtb4bs 

 sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor územního plánování, IDDS: fqtb4bs 

 sídlo: Olomoucká 2, 571 01  Moravská Třebová 1 

 

Veřejnou vyhláškou je doručováno účastníku řízení – spoluvlastníku pozemku p.č. 5215 v k.ú. Jevíčko 

předměstí, panu Ludvíku Němcovi, adresy neznámé 


