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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

A NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 

Dne 12.7.2017 podala Obec Bělov, ICO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea 
Hoffmannová, nar. xxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov - 2.etapa 

na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1 (ostatní plocha), 508/1 (zahrada), 
508/3 (ostatní plocha), 521/2 (ostatní plocha), 521/41 (ostatní plocha), 523 (trvalý travní porost), 542 (ostatní 
plocha), 558/2 (ostatní plocha), 558/17 (ostatní plocha), 558/18 (ostatní plocha), 558/19 (ostatní plocha), 
558/65 (ostatní plocha), 558/66 (ostatní plocha), 558/67 (ostatní plocha), 558/68 (ostatní plocha), 558/71 
(ostatní plocha), 559/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Umístění stavby obsahuje: 
Stavba řeší zatrubnění stávající příkopy, které začíná napojením na stávající jednotnou kanalizaci obce Bělov 
a končí svedením na odlehčovací komoru, která již není součástí této stavby. Zatrubnění je navrženo v 
celkové délce 369 m z trub kanalizačních PP SN 1 O: v profilu DN 600 v délce 327,0 m a v profilu DN 700 v 
délce 42,0 m. Na trase bude umístěno 1 O kanalizačních šachet. 
Do zatrubnění budou přes nově osazené čtyři uliční vpusti v přiléhající krajnici komunikace svedeny vody z 
komunikace. Současně budou osazeny dvě další uliční vpusti se svedením vod do stávající kanalizace u 
protější (severní) krajnice komunikace. Přípojky od uličních vpustí budou provedeny v rámci této stavby. 

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad") příslušný 
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ustanovení § 87 
odstavec 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a 
současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání na den
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