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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
 
Obec Kochánov, IČO 00579882, Kochánov 60, 582 53  Štoky 

(dále jen "žadatel") podala dne 12.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

4 STAVEBNÍ PARCELY PRO RODINNÉ DOMY  
A ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST 

Kochánov 
 

na pozemku parc. č. 42/1, 42/2, 43, 47, 723/24, 723/25, 822/1, 855, p. p. k. 47, 822/1 v katastrálním 
území Kochánov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavba obsahuje: 

Na východním okraji obce Kochánov je navržena lokalita 4 stavebních parcel (obytná zóna) pro 
samostatné rodinné domy se související základní technickou a dopravní infrastrukturou.  

Dopravní napojení: Z JV strany, od stávajícího obratiště na konci sousední obytné zóny, navržena v 
prostoru obecní cesty místní komunikace (šířky 4,5 m) ukončená před vjezdem do obytné zóny obratištěm 
(s poloměry 10 m), ze kterého bude prodloužena místní obousměrná komunikace (šířky 4,5 m) do 
navržené obytné zóny, ukončena obratištěm (s poloměry 6 a 7 m). Uliční pruh (šířka veřejného 
prostranství s komunikací) navržen v šíři 8,8 m, podél obou stran navrženy zatravněné pásy šířky 1,5 a 
2,8 m, ve kterém je navrženo i 5 parkovacích stání, z toho 1 pro osobní vozidlo ZTP osoby.  

Zásobování vodou: Vodovodní řad (PVC 90, délky 175 m) napojen v prostoru obratiště na konci sousední 
obytné zóny na vodovodní řad PVC 90, veden podél navržené komunikace k obytné zóně a dále v 
zatravněném pásu podél obslužné komunikace v lokalitě (v trase na něm osazeny podzemní hydranty). 
Případné vodovodní přípojky ukončovány na hranicemi stavebních parcel zazátkováním. 

Odkanalizování lokality: Navržena oddílná kanalizace. Dešťová kanalizace (DN 300, délky 85 m), 
vedoucí v ose komunikace, bude ukončena šachtou u SZ hranice pozemku parc.č. 47, provedené na 
dešťové kanalizaci (DN 600, zatrubněný potok). Dešťové vody z komunikace budou svedeny přes uliční 
vpusti do této kanalizace. V souběhu s dešťovou kanalizací bude položena splašková kanalizace (DN 250, 
délky 43 m), na konci zaslepena, stejně jako přípojky splaškové kanalizace vytažené na stavební parcely. 
Po vybudování obecní ČOV a kanalizační sítě bude zprovozněna i tato splašková kanalizace včetně 
kanalizačních přípojek.   

Zásobování zemním plynem: STL plynovodní řad (Pe 63, délky 141 m) bude napojen z STL plynovodu 
Pe 50 v obecní cestě parc.č. 822/1, veden v kraji cesty do lokality, dále v zatravněném pásu podél 
komunikace v lokalitě. STL plynovodní přípojky ukončovány v pilířích umísťovaných v budoucích 
uličních oploceních stavebních parcel. Zde budou osazeny HUP, regulátory STL-NTL a plynoměry.  

Veřejné osvětlení: Kabelový rozvod VO bude napojen na obecní rozvod VO v prostoru sousední obytné 
zóny, veden v souběhu s vodovodním řadem do obytné zóny, dále v zatravněném pásu podél komunikace 
v lokalitě. V trase vedení navrženy celkem 4 sadové stožáry VO.            

Elektrorozvody: Napojení lokality bude řešeno samostatně ČEZ Distribuce, a.s. na základě uzavřené 
smlouvy.  

V podmínkách územního rozhodnutí budou stanoveny základní stavebně technické a architektonické 
požadavky na výstavbu rodinných domů.  
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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, 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 na den 

5.3.2013 v 10,00 hodin 

se schůzkou pozvaných v jednací místnosti MÚ Havlíčkův Brod, I.patro, ul. V Rámech. 

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 na stavebním úřadu pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v jiné dny 
po telefonické dohodě s vyřizujícím referentem stavebního úřadu.  
 

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 pozemků, 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.   

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

Bohumil Veselý  
referent stavebního úřadu 

 
 
 
 

otisk úředního razítka   

  
Obdrží: 
navrhovatel - žadatel 
Obec Kochánov, IDDS: t2kax7e 
  
další účastníci 
ostatním účastníkům se doručuje dle § 87 odst.1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou 

Josef Bouchner, Kochánov č.p. 21, 582 53  Štoky 
Josef Špiňar, Kochánov č.p. 29, 582 53  Štoky 
Jiří Fejt, Sídliště Pražská č.p. 2788, 580 01  Havlíčkův Brod 1 
Marek Fejt, Kochánov č.p. 35, 582 53  Štoky 
Michal Fejt, Kochánov č.p. 35, 582 53  Štoky 
Marie Fejtová, Kochánov č.p. 35, 582 53  Štoky 
Milan Špiňar, Kochánov č.p. 15, 582 53  Štoky 
Zdeněk Koubek, Úsobí č.p. 99, 582 54  Úsobí 
Iva Koubková, Úsobí č.p. 99, 582 54  Úsobí 
Miloslav Hyrš, Kochánov č.p. 11, 582 53  Štoky 
Ing. Roman Vácha, IDDS: 8pxedg6 
Jana Váchová, Kochánov č.p. 43, 582 53  Štoky 
Věra Váchová, Kochánov č.p. 23, 582 53  Štoky 
Patrik Volše, Svatý Kříž č.p. 177, 580 01  Havlíčkův Brod 
Václav Morkus, Kochánov č.p. 52, 582 53  Štoky 
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Zdeňka Morkusová, Kochánov č.p. 52, 582 53  Štoky 
Luboš Koubek, Kochánov č.p. 51, 582 53  Štoky 
Anna Koubková, Kochánov č.p. 51, 582 53  Štoky 
Václav Kroutil, Kochánov č.p. 48, 582 53  Štoky 
Jana Kroutilová, Kochánov č.p. 48, 582 53  Štoky 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
  
dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, 
IDDS: j5tiu6w 
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub 
  
Ke zveřejnění obdrží : 
Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna - k bezodkladnému vyvěšení na úřední desku podle § 25 odst. 2 
a § 144 odst 6 zákona č. 500/2004 - správní řád, v platném znění  
Vyvěšení na dobu nejméně 15 dnů, písemnost nebo oznámení zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, po lhůtě vyvěšení bezodkladně zaslat zpět ! 

Obecní úřad Kochánov: k bezodkladnému vyvěšení na úřední desku po dobu nejméně 15 dnů včetně 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup; po uplynutí lhůty bude vyhláška vrácena stavebnímu 
úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí vyhlášky 
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