MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE
Stavební úřad I. stupně
nám. Míru č.p. 20, 67974 Olešnice
Tel.č. 516463108
Fax č. 516 463296
e-mail stavebni@olesnice.cz
Č.j: DMOL 200/2012
Spis.zn.: SMOL 196/2012 SÚ/2

V Olešnici dne 9. 2. 2012

Česká republika – min. zemědělství, Pozemkový úřad Blansko
Poříčí 1569/18
678 42 Blansko
IČ: 00020478
zastoupená Ing. Stanislavem Skřipským, ředitelem pozemkového úřadu
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Česká republika – min. zemědělství, Pozemkový úřad Blansko se sídlem Poříčí
1569/18, 678 42 Blansko, IČ: 00020478 podal dne 7. 2. 2012 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „suchá retenční nádrž N1 Crhov“ na pozemcích p. č. 1769, 1768,
1777, 1771, 1772, 1776, 1773, 1774, 1775 v kat. území Crhov u Olešnice 628 kat. území
Rozsíčka.
Stavební úřad I.stupně MěÚ Olešnice, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst.
1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), oznamuje v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k
projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den
22. 3. 2012 v 9:00
se srazem v zasedací místnosti městského úřadu Olešnice.
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou svá závazná stanoviska, námitky a
připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 na SÚ města
Olešnice na Moravě, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Dále upozorňujeme žadatele, aby informace o záměru, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí byla bezodkladně po nařízení ústního jednání vyvěšena na vhodném veřejně
přístupném místě u pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního
jednání. Součástí informace je grafické vyjádření.

Ing. Kubíček Karel
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží (do vlastních rukou):
Účastníci územního řízení jednotlivě (§85 odst. 1):
Mze, Pozemkový úřad Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko,
obec Crhov, Crhov 42, 679 74 Olešnice,
obec Rozsíčka, Rozsíčka 17, 769 74 Olešnice
Účastníci územního řízení veřejnou vyhláškou (§ 85 odst. 2):
Fukač František, Crhov 2, 679 74 Olešnice,
Fukač Michal, Crhov 2, 679 74 Olešnice,
Blaha Miloš, Crhov 14, 679 74 Olešnice,
Tesařová Jana, Velká Roudka 6, 679 63, Velké Opatovice,
Dotčené orgány:
TOŽP Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice,
OŽP JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,
Správci sítí:
Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dní bezprostředně po jeho doručení na úřední desce. Ve
stejné lhůtě bude dokument zveřejněn dálkovým přístupem na elektronické úřední desce.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

