
Obecní úřad Jaroslavice, stavební úřad
Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice Telefon: 515275119

Č.j. STÚ-295/20 10-KP Jaroslavice, dne 20.08.20 IO
Vyřizuje: JUDr. Peterka Karel

Obec Valtrovice (IČ 637653)
pošta 671 28 Jaroslavice
V zastoupení:
Vodárenská akciová společnost, a.s. (IČ 49455842), Soběšická č.p, 820/156, 638 01 Brno
Adresa pro korespondenci:
Kotková č.p. 2518120, 670 25 Znojmo

Oznámení

zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Obec Valtrovice, 671 28 Jaroslavice v zastoupeni Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická č.p. 820/156,
638 O I Brno adresa pro korespondenci: Kotková č.p. 2518/20, 67025 Znojmo, (dále jen "žadatelé"), podali dne
30.07.20 IO žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace v obci Valtrovice,
Valtrovice, na pozemcích parc. č. 15811 (ZE 97011,3,591/1, st.96, 958/2), 191,258,266,270,257,308,350/1 (6067,
5080, 6019/1), 35, 36/ I, 262/ I, 30/ I, 269 kat. území Valtrovice, kat. území Křídlůvky parc. e. 7860, 1921/2,
131911,22,23,7689,8112,7861,7862,8137,7943, kat. území Hrádek U Znojma, parc. č. 2437, 6867/3,4,5, 6865/1,
6951,6943/1,6867/1.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Obecní úřad v Jaroslavicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I a § 13 odst. 2 zákona č.

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění pozdějších předpisů,"
oznamuje podle § 87 odst. I stavebního zákona zahájení územního řízeni dotčeným orgánům a účastníkům řízení.
Protože v dotčeném území je vydán územní nebo regulační plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního
zákona oznamuje stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti o vydání územního
rozhodnuti nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě

na den 16.09.2010 (čtvrtek) v 14,00 hodin

se schůzkou na Obecním úřadě ve Valtrovicfch.

Žadatelé zajistí, aby informace o jejich záměru a o tom, že podali žádost o vydání územního rozhodnuti, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pro vyvěšení informace o záměru v
území stavební úřad určuje úřední desku Obce Valtrovice, Obce Křídlůvky, Obce Hrádek a Obce Jaroslavice.

Pokud žadatelé uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem územního řízení, jsou povinni strpět ohledání na

místě podle § 54 odst. I zákona Č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny

nejpozději při veřejném ústním jednání územního řízení, jinak se k nim nepřihlíží.
Nechá-l i se některý účastník územního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů územního rozhodnuti u stavebního úřadu obecního úřadu ve v

Jaroslavicích v úředních hodinách (Po, St.), v ostatní dny po telefonické domluvě, nebo při ústním jednání.
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PROJEKT PRO ÚZEMNí ŘÍZENí

SPLAŠKOVA KANALIZACE V OBCI VALTROVICE
SO 02 - V~TLAK SPLAŠKOVt KANALIZACE VLATROVICE - HRADEK

SITUACE ZAJMOVt OBLASTI
M 1 :10000
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Kreslil: , ,VODARENSKA
N<ctOVÁ SPOLEČNOST.a.•.

Sobiiická 156, 638 01 BRNO

Povel Zemánek

Okres: ZNOJMO
Investor: Formát: A2OBEC VALTROVICE PROJEKT PRO ÚŘ

e312009
t-- --IStupeň:

AAce: PROJEKT PRO ÚZEMNí ŘíZENí Datum:
5PLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI VALTROVICE Fč.=ZaI:!!:....: --+-------f

50 02 - VÝTLAK 5PLAŠKOVt KANALIZACE VLATROVICE - HRÁDEK Arch. č.:
Příloha: Měřítko: Číslo přÍlohy:

SITlM ZÁJKJVÉOOlASTI 101: 10000

-

37rss .::

-



----


