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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
Ing. Miroslav Červenka, nar. 23.11.1980, Drážďany 80, 394 70  Kamenice nad Lipou, 

Vladimír Chlum, nar. 28.5.1967, Záhřebská 157/24, Vinohrady, 120 00  Praha 2 

(dále jen "žadatel") podal dne 11.7.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

K Č O V     D R Á Ž Ď A N Y 
na pozemcích st. p. 99/1, 99/2, 101, parc. č. 999/11, 999/2, 1000, 1250/55, 1002, 1250/54, 2017/2                                

v katastrálním území Častrov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Jedná se o umístění kořenové čistírny odpadních vod, účelem stavby je čištění odpadních vod z rodinných 
domů a penzionu v místní části obce Častrov – Drážďany. Kořenová čistírna odpadních vod bude složena 
ze dvou sériově propojených kořenových polí, splaškové vody budou přečišťovány v biologických 
septicích před jednotlivými řešenými objekty, takto přečištěné odpadní vody budou do kořenové čistírny 
přiváděny novým kanalizačním řadem z PVC DN 150, ze stejného potrubí bude provedeno i vyústění              
do místního recipientu. 
 

Městský úřad Počátky, stavební odbor, 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 

11.08.2011 v 9:00 hodin 
se schůzkou pozvaných na místo:                                                                                                                  

Obecní úřad Častrov, Častrov 105, 394 63  Častrov. 
 

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 (Městský úřad Počátky, stavební odbor, úřední dny: pondělí a středa            
od 7,00 - 11,00 a 11,30 - 16,30 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě). 
 

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 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. 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu 
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

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. 
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí                   
nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek              
nebo stavbu. 

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

Petr Zadák 
vedoucí odboru 

  
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád. 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Miroslav Červenka, Drážďany č.p. 80, Častrov, 394 70  Kamenice nad Lipou 
Vladimír Chlum, Záhřebská č.p. 157/24, Vinohrady, 120 00  Praha 2                                                             
Obec Častrov, Častrov č.p. 105, 394 63  Častrov 
 
účastníci (veřejná vyhláška) 
Hana Červenková, Častrov č.p. 80, 394 63  Častrov 
Bohumil Červenka, Častrov č.p. 80, 394 63  Častrov 
Vlastimil Mareš, Božejov č.p. 186, 394 61  Božejov 
Česká republika, v zastoupení: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00  Praha 28 
Eliška Michalková, Za Kajetánkou č.p. 1282/10, Břevnov, 169 00  Praha 69 
Marcel Matějka, ČS. Armády č.p. 405/8, Bubeneč, 160 00  Praha 6 
Česká republika, v zastoupení: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, 501 68  Nový Hradec Králové 
 
správci stávajících toků, vedení technické a dopravní infrastruktury 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266, 140 22  Praha 4 - Michle 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 21  České Budějovice 1 
E.ON Česká Republika, s.r.o., Tech. evidence a dok., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01  Jihlava 1 
 
dotčené správní úřady 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 57, 587 33  Jihlava 
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská č.p. 127, 393 01  Pelhřimov 
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská č.p. 127, 393 01  Pelhřimov 
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská č.p. 127, 393 01  Pelhřimov 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Pražská 1738, 393 01  
Pelhřimov 
 

Vypraveno dne: 11.07.2011 


