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V77v

VEREJI{A VYHLASKA
ozxÁvrnxÍ
zAHÁJENí úzpvtNírroŘíznNí

Lesy Českérepubliky, s.p., IČO 4219645I,lesní správa Nasawky, Náměstí 13, 538 25 Nasawky (dále
jen"žadatel") podal dne 16.7.2014 žádost o vydrání územníhorozhodnutí o umístěnístavby: llle§ní cesta
Vratkov" na pozemku parc, č. 88/33, 246lI v katastrálním inemi Lipka, parc. č. I9l8, 2Il2 v
katastrálním územíVratkov. Uveden;ým dnem bylo zahájeno iuemniřizení.
Stavba obsahuje: Stavba lesní odvozní cesíy se štěrkouým povrchem, kategorie 2L 4,0/30, šířka koruny
4 m, celkovtí déIka cca 853 m, včetně trubních propustí, ndjexdů, zllevněných sklddek a obratiště.
Napojení na silnici II/344 uý,chodně od obce Modletín.
Odbor qýstavby Městského úřadu v Nasawkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm,d)
zákona č, 18312006 Sb., o ir'emnim plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
íízeni,ve kterém upouštíod úsfiríhojednání. Dotčenéorgány mohou uplatrrit závamtá stanoviska a
úěastníciřizent své námitky do
15 dnů od doručenítohoto oznámení.

K

později uplatněn;fon závazrtým stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastnici řízenímohou
nahlížetdo podkladů rozhodnutí (odbor l"ýstavby Městského úřadu v Nasawkách, úřední dny pondělí,
středa 8,00 - 17,00 hod, , ostatní dny po telefonické domluvě),

Poučení:
Učastnícijsou oprávněni nawhovat důkazy a činit jiné náwhy po celou dobu řízeníaž do ryďáni
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v íízenísvé
stanovisko. Účastníci se mohou dle § 36 odst. 3
správního řádu před vydáním rozhodnutí, tj. do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání námiteko
vyjádřit k podkladům roáodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění .Kzávaztým stanoviskům a
námitkám k věcem, o kteqfch bylo roáodnuto při vydání územního nebo regulačníhoplánu, se nepřihlíží.

K námitkam, které překračujírozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Učastník íízeníve srných námitkách uvede skutečnosti, které zal<láďají jeho postavení jako účastníka
řizení, a důvody podání námitek.
Obec můžeuplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmi oběanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na ktených má být požadovaný zámér uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejížvlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžebýt územnímrozhodnutím přímo
dotčeno, můžeuplatňovat námitky proti projednávanému záméru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Nechá-li se někteý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Jaromír Velehradshý
vedoucí odboru v,ýstavby MěÚ Nasawky
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Obdrží:
Účastrúci řízení (doporuěeně do vlastních rukou, případně prostřednictvím datové rytávy):
Lesy Ceské republiky, s.p,, lesní správa Nasavrky IDDS: e8jcfsn, sídlo: Náměstí č.p.13, 538 25 Nasawky
Obec Horní Bradlo, IDDS: ienb2ps, sídlo: Dolní Bradlo ě.p,7,539 53 Horní Bradlo
Obec Rušinov, IDDS: 3nhawfk, sídlo: Rušinov ě.p. 3, 583 01 Chotěboř
ČBZ Pistribuce, a. s., IDDS: v95uqfu, sídlo: Teplická ě.p. 874l8,DěčínlV-Podmokly,405 02 Déěin}
02 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h, sídIo: Za Brumlovkou é.p.26612,140 00 Praha 4-Michle
Zemědělslcí a.s. Horní Bradlo, IDDS: gbrg45n, sídlo: Horní Bradlo é.p, 57,539 53 Horní Bradlo
Bohuslav Sedláh U Veselky é,p,263,538 07 Seě
Ivana Sedláková, U Veselky é,p.263,538 07 Seč
Jitka Drahorétdová, Zalomená ě.p, 16716,500 02 [kadec Králové
Ing. Jiří Mrkvička, Dolní Bradlo č.p.3, 539 53 Horní Bradlo
František Plašil, Homí Bradlo é.p.47, 539 53 Homí Bradlo
Jana Mrázková, Modletín č.p.13, 583 01 Chotěboř
Miloslava Mannová, Krynická é,p. 499lI7,18100 Praha 8
Yáclav Pešťák, Náměstí 8.května ě.p, 333, 435 13 Meziboří
Božena Pešťáková, Náměstí S,května ě.p. 333, 43513 Meziboří
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci pozemků parc. ě. 88/34,9517,95132 v katastrálnímúzemi Lipka
Dotčenéorgány státní správy (prostřednictvím datové zprávy)
Hasičslcý záchrawtý sbor Pardubického kaje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p, 1526,Zelené Předměstí,530 02 Pardubice 2
Krajska hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudirn,
IDDS: 23wai86, sídlo: Mezi Mosty é.p.1793, BíléPředměstí, 530 03 Pardubice 3
Městský úřad Chrudim, odbor školství, , kultury, sportu a památkové péče,IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměsti é,p,77, Chrudim I, 537 0I Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí ě.p. 77, Chrudim I, 537 0I Chrudim 1
Správa Chrráněné krajiné oblasti (Agentura ochrany přírody a krajiny Českérepubliky), IDDS: kpddyvy
sídlo: Náměstí ě.p. 3I7, 538 25 Nasawky
Městský uřad Chotěboř, odbor životního prosťedí, IDDS: 94ubfm7
sídlo: Trčku zLipy ě.p.69,583 01 Chotěboř
Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí, IDDS: 94tftfm7
sídlo: TrčkůzLipy é,p.69,583 01 Chotěboř
Městshý úřad Chotěboř, stavební uřad, IDDS: 94ubfm7
sídlo: Trěků zLípy é.p.69,583 01 Chotěboř
KrajskP správa aúdržbasilnic Vysočiny, oddělení TSÚ HavlíěkůvBrod, IDDS: 3qdnpSg
sídlo: Zižkova č.p. 1018, 580

01 Havliěkův Brod l

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územníodbor HavlíěkůvBrod, dopravní inspe}íorát,
IDDS:x9nhptc, sídlo: Vrchlického é.p,2627146,586 01 Jihlava 1
Krajská hygienická stanice lraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ízemni pracoviště HavlíčkůvBrod,
IDDS:j5tiu6w, sídlo: Stáflova č.p. 2003, 580 01 HavlíěkůvBrod 1
Hasičs§f záchranný sbor kraje Vysoěina, územníodbor HavlíčkůvBrod, IDDS: ntdaa7v
sídlo: Ke Skalce ě.p.4960132, 586 01 Jihlava 1

K vyvěšení na úředních deskách:
Město chotěboř

Město Nasavrky
OBEC Rušinov
OBEC Horní Bradlo

Toto rozhodnutí / oznámení / musí být vyvěšeno nejméně po dobu plných
a sejmutí se nepočítáo 15 dnem vyvěšení nastávají úěinky doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámení.

15 dnů, tj. den vyvěšení

