MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Č.j.: ST/1518/2012/Ha Havlíčkův Brod, dne 4.12.2012
Vyřizuje: Ing. Petr Hála, tel: 569 497 213, e-mail: phala@muhb.cz JID: 80066/2012/muhb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K
VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Zemědělské družstvo Kochánov, IČO 13582879, Kochánov 50, 582 53 Štoky (dále jen "stavebník")

dne 23.10.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a stavební povolení stavby:

centrální hnojiště
Kochánov
Kochánov

na pozemku parc. č. 725/5 (PK 732/1), 732/2 (PK 732/2), 732/5 (PK 732/5), 733/2 (PK 733) v

katastrálním území Kochánov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Popis stavby:

V jihovýchodním okraji střediska živočišné výroby v Kochánově
je navržena novostavba centrálního
hnojiště
s kapacitou 2000 tun a jímky o objemu 160m3. Stavba je dopravně
napojena na stávající
areálovou komunikaci, nově
je navržena elektrická přípojka pro čerpadlo jímky z elektrického rozvaděče
kravína. Hnojiště
je umístěno rovnoběžně
se stavbou kravína ve vzdálenosti 25m jihovýchodním směrem
a severním rohem sousedí se stávajícím silážním žlabem

Stavba obsahuje:

Hnojiště
půdorysných rozměrů
36,2m x 14m je navrženo po obvodu z prefabrikovaných panelů
T Grefa
výšky 4m, podlaha je betonová monolitická s izolací proti průsaku a kontrolním systémem. V hnojišti
je
středový svodný žlábek pro odvod kontaminovaných vod a hnojůvky do jímky. Okolní terén je 1m pod
horní hranu obvodových panelů
hnojiště
což splňuje požadavek na ochranná zábradlí.
Otevřená jímka s oplocením výšky 1,8m půdorysných rozměrů

16,5m x 5,9m hloubky 2,5m betonová
monolitická s izolací proti průsaku a kontrolním systémem. Kabelové vedení elektrické energie pro
čerpadlo je navrženo od objektu kravína na pozemku p.č. 732/2 (PK 733 – vlastník Markéta Lukešová)
Kochánov přes pozemek parc. č. 732/5 (PK 732/5) k.ú. Kochánov.
Hnojiště
a jímka jsou umístěny na pozemcích parc. č. 732/5 (PK 732/5), 732/2 (PK 732/2), 725/5 (PK
732/1ú k.ú. Kochánov. Podmiňující stavbou je realizace přeložky areálového rozvodu vody.
Situace stavby přílohou oznámení.

Městský úřad Havlíčkův Brod (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13, odst. 1, písm. g) zákona
č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona.

Stavební úřad oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného
řízení a

současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

8.1.2013 v 8:00 hodin

se schůzkou pozvaných do jednací místnosti stavebního úřadu v prvním patře V Rámech 1855.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníkůřízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů
rozhodnutí na stavebním úřadu pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v jiné dny

po telefonické dohodě
s vyřizujícím pracovníkem).
(Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Ing. Petr Hála <phala@muhb.cz> Čas: 2012.12.04
07:57:24 +01'00' Důvod: referent stavebního úřadu
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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
vyvěšena na vhodném veřejně
přístupném místě
u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Informace
musí obsahovat údaje dle § 8 vyhlášky č.503/2006 Sb..

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.
Účastníkem řízení jsou osoby uvedené v § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona a § 109 stavebního
zákona.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

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

Upozornění:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů
na úředních deskách Městského úřadu
v Havlíčkově
Brodě
a Obecním úřadu Kochánov. Dnem oznámení se rozumí 15-tý den ode dne
vyvěšení na úřední desce.

Ing. Petr Hála
referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Obdrží:

navrhovatel – žadatel (podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 a) stavebního zákona)
Zemědělské družstvo Kochánov, IDDS: s6vtvpw

účastník územního řízení (podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona)
Obec Kochánov, IDDS: t2kax7e

účastníkům územního řízení (podle § 85 odst. 2 stavebního zákona), kterým se v souladu s
ustanovením §
87 odst. 1 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou

Markéta Lukešová, Prokopa Holého č.p. 645, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jaroslava Douchová, Kochánov č.p. 37, 582 53 Štoky
Josef Doucha, Kochánov č.p. 37, 582 53 Štoky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Hradec Králové, odbor Odloučené
pracoviště
Havlíčkův Brod, IDDS: x3eftbz

účastníci stavebního řízení (podle § 109 odst. 1 stavebního zákona)
Markéta Lukešová, Prokopa Holého č.p. 645, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jaroslava Douchová, Kochánov č.p. 37, 582 53 Štoky
Josef Doucha, Kochánov č.p. 37, 582 53 Štoky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Hradec Králové, odbor Odloučené
pracoviště
Havlíčkův Brod, IDDS: x3eftbz
Obec Kochánov, IDDS: t2kax7e

dotčené orgány
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, IDDS: ksab3eu
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v
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K vyvěšení:
Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna – k bezodkladnému vyvěšení oznámení

č.j.:ST/1518/2012/Ha ze dne 4.12.2012 na úřední desku podle § 25 odst. 2 a § 144 odst. 6 zákona č.
500/2004 Sb. – správní řád, v platném znění. Vyvěšení na dobu nejméně
15 dnů, rozhodnutí též zveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový přístup, po lhůtě
vyvěšení bezodkladně
zaslat zpět.!!!

Obecní úřad Kochánov -k bezodkladnému vyvěšení oznámení č.j.:ST/1518/2012/Ha ze dne 4.12.2012
na úřední desku podle § 25 odst. 2 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, v platném
znění
na dobu nejméně
15 dnů. Po lhůtě
vyvěšení bezodkladně
zaslat zpět.!!!

Vyřizuje: Ing. Petr Hála, tel: 569 497 213, e-mail: phala@muhb.cz

Příloha: situace stavby

