Městský uÍad Hodonín, obecný stavební úřad
Horní Valy 2, Hodonín
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Hodonín' dne:4.4.2017

Vyřizuje: Ing. David Švarcer
E-mail: svarcer.david@muhodonin.cz
Telefon: 518 31ó 133

vEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNAMENI
o ztrr^JpnÍ ÚzBtvtNÍHo nÍzENÍo UMÍsTĚNÍ sr,tvBY A PoZVÁNÍ K
vEŘn.rnÉMU ÚsTNÍuu rnuNÁNÍ

Dne 22.12.2016 podal subjekt NET4GAS, s. r. o. GČo - 27260364), Na Hřebenech II 1718/8 , 140 2I
Praha 4 - Nusle prostředníctvím zástupce: Dopravoprojekt Brno a.s.' Kounicova 27IlI3, Bmo Veveří, 602 00 Brno žádost o r.ydání územníhorozhodnutí o umístění stavby: 6114 - MORAVIA vTL PLYNovoD' úsek TU 157 TVRDONICE - TU 160 BUKOVANY, so 04.1.l.2
rŘrloŽru, vN, sTANIčnNÍKM 13,38; so 04.1-.3.2 pŘnloŽxa 02 Novň cnrrrg,
STANIčENÍ rrrn B,45-13,62; So 04.1.13 PŘELoŽKA \rN, STANIčENÍ rur 21,65; So
04.1.4.1pŘnloŽxa voDoVoDU, STANIčENÍKM 14,05 na pozemcích parcelní čís|o2927
(orná půda) v katastrálním izemi Čejč,pozemková parcela parcelní čislo 136211 (orná půda)
pozemky ve zjednodušenéevidenci parcely 5197 a 5199 původ pozemkoý katastr (PK) v
katastrálním uzemi Mutěnice, parcely parcelní číslo1730126 (orná půda) a I925lI (orná půda) v
katastrálním ltzemi Staý Poddvorov. Uvedeným dnem bylo zabájeno izemniŤizeni o umístěď stavby.

Popis stavby:
Jedná se o přeložky stávajícíchinženýshých sítír,yvolané plánovanou stavbou nového VTL
plynovodu MORAVIA o dimenzi DN 1000' PN 73,5. Účelem je uvolnit prostor pro ýstavbu VTL
plynovodního potrubí. Vlastní :úěeI užíváníse nemění (edná se o přeložky stávající technické
infrastruktury), tj' vpřípadě so 04.1 .1.2 a 04.I.I.3 se jedná o přenos napětí 22kY (vzfušnévedení),
vpřípadě So 04.1'3.2 jde o kabelpro přenos dat (podzemní vedení), vpřípadě So 04.1.4.1 se jedná o
vodovod pro'. zásobování vodou (podzemní vedení). Stavbou jsou dotčeny katastry obcí Staý
Poddvorov, Čejča Mutěnice. Jedná se o stavbu posouzenou podle zákona č. lOOl2001 Sb., ;
posuzování vlivů na životníprostředí.
Městshý úřad Hodonín, obecný stavební uřad, jako stavební uřad věcně příslušný dle $ 13 odst. 1
písm. c) zákona č). 18312006 Sb., o územnímplánování a stavébnímřádu (stavební zákon), ve zněti
pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon") a místně příslušný dle $ 11 odst. 1 písm. b) zákonač,.
50012004 Sb., Sprár'rri Íád, ve zněrn pozdějšíchpředpisů (dále jen ''sprá'vní řád''), oznamuje v souladu
s ustanovením $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájeru územníhoŤizeni o umístění stavby a současně
naŤizuje veřejné ústníjednání na den
12.5.2017 (pátek) v 9:00 hodin.

Místo konání: Městslcý úřad Hodonín, obecný stavební úřad - Homí Yaly 2 (4.1.IP - kancelář č. 409).

Závazná stanoviska. která mohou dotčenéorgány uplatňovat podle $ 4 odst. 4 stavebního zákona.
námithv účastníků
řízenía připomínhv dotčenéveřejnosti musí bÍ uplatněny ne-ipozději při verejném
ústďm jednání. jinak se k nim nepřihlíží.K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k
věcem, o kteých bylo rozhodnuto při rydání územního nebo regulačníhoplánu, se nepřih1íží.
UčastníkÍizertt ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zal<ládají jeho postavení jako účastníka
Íizeni, a důvody podání námitek; k námitkám, k1eré překračujírozsah stanovený v $ 89 odst. 4
stavebního zákota, se nepřihlíŽí.
obec uplatňuje v územnímŤízeni námitky k ochraně zájmi obce a zájmů občanůobce.
Účastník Ťizeni, kterým je vlastník pozemku nebo star.Ďy, na kteých má bý požadovaný záměr
uskutečněn, neníli sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
a dáIe osoby, jejtchž vlastnické nebo jínévěcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemlďm nebo stavbám na nich můžebý llzemním rozhodnutím přímo dotčeno, můžeuplatňovat
r}ámitky proti projednávanému záměru v rozsahu" jakým je jeho právo přímo dotčeno.
UčastníkŤizetú, kterým je osoba dle zvláštního právního předpisu' můžev územnímřízení uplatňovat
námithv pouze v rozsahu. v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem. jehoŽ ochranou
s-e podle zvláštního právního předpisu zabÍ.vá'
Učastníkem Ťizení je téžobec dotčená záměrem a dotčená veřejnost uvedená v $ 3 písm. i) bodě 2
zákona č. 100/200l Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí' d. prár.nická osoba soukromého
ptáva, jejimž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního
prostředí nebo veřejného zdtavi, a jqížhlavní činnostínení podnikání nebo jiná rnýdělečná činnost,
která vznik1a alespoň 3 roky před dnem zveŤejněru informací o tomto uzemnim Ťizení o umístění
stavby' případně před dnem rydáni rozhodnutí podle $ 7 odst. 6 zákona č. 100i200l Sb.' o posuzování
vlivů na životni prostředí, nebo kterou podporuje Svymi podpisy nejméně 200 osob' Taková osoba má
nazákladě $ 9c odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životníprostředí právo podat
odvolání proti rozhodnutí r,ydanému v navazujícímÍizení(tj. rozhodnutí o umístěnístavby).
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Žadate| v souladu s ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona zajisti, aby informace o jeho záměru a
o tom, že podal žádost o lrydáni územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo ozttámeno
zahájeru územního Ťízeni a naŤízeno veřejné ústníjednání' vyvěšena na místě: překládaný podpěmÝ
bod na pozemku parcelní číslo1730/2ó v katastrálním územíStary Poddvorov, a to do doby konání
veřejného ústníhojednání. Informace musí obsahovat údaje o žadateli, o předmětu územníhoŤizeni a o
veřejném ústnímjednání. Součástíinformace je grafické r,yjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z
něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústníjednání,pokud mělo
porušení této povinnosti žadatele za následek zkráceni práv účastnílďúzemníhoŤizeti.

Každý můženahlédnout do spisu a pořizovat si z něho vypisy. Do spisu je možnénahlédnout u
Městského úřadu v Hodoníně, obecného stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí, středa, nebo po
telefonické domluvě) a při veřejném ústďm jednání. Nechá-li se někteý z účastníků
Ťizerti zastllpovat,
předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

Městshý úřad Hodonín, obecný stavební úřad současně v souladu s ustanovením $ 36 odst. 3
správního Ťádu dává účastnílďmřízenímožnost wiádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě
do 5 pracovních dnů od data konání ústníhojednání. Po uplputí této lhůty bude ve věci i.ydáno
rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením $ 72 správního řádu oznámeno. Do podk1adů
rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníciÍizeru a jqích zásfupci nahlédnout u Městského úřadu v
Hodoníně, obecného stavebního úřadu.
Účastník Ťizeni,jeho zástupce nebo podpůrceje v souladu s ustanovením $ 36 odst.5 správního řádu
povinen předložit naýzlu oprávněné úředníosoby prukaz totožnosti. Prukazem totožnosti se rozumí
doklad, kteý je veřejnou listinou' v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo
trvalého pobýu, popřípadě bydliště mimo územíČeskérepubliky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňujícísprár'nímu orgánu identifikovat osobu' která doklad předkládá, jako
jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za prár,nickou
osobu.

Účastník Íízenlmůžepodle $ 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost uřední osoby, jakmile se o ní
dozvi. K námitce se nepřihlédne, pokud účastníkÍízenío důvodu lyloučeníprokazatelně věděl, ale
bez zbytečnéhoodk1adu námitku neuplatnil.
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad tímto opatřením splňuje svou povinnost stanovenou mu
v ustanovení $ 70 odst. 2 zákona č. lI4l1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny tím, že oznamuje
občanským sdruŽením nebo jejich organizačrim jednotkám, jejtchž hlavním posláním podle stanov je
ochrana přírody a krajiny (dá1e jen,,občanská sdruŽení"), pokud mají právní subjektivitu, zahéýeru
předmětného Ťízent, při němŽ mohou bý dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle
tohoto zákona. Dle ustanovení $ 70 odst. 3 citovaného zákona se občanské sdruženístane účastníkem
předmětného sprár,ního Íizeni, pokud svou účastpísemně oznánls, zdejšímu stavebnímu úřadu, a to do
osmi dnů ode dne. kdy mu b}'1o předmětné oznámení o zahájení řízení doručeno. Dnem sdělení
informace o zahájeni řízeníse rozlmi první den jejího zveřejnění na uřední desce správního orgánu (tj.
prvrrí den qrvěšení veřejné lyhlášky na úřední desce zdejšíhoúřadu) a současně způsobem
umožňujícímdálkoý přístup.
Městslcý úřad Hodonín' obecný stavební úřad tímto informuje, že seznámit se s dokumenty pořízenými
v pruběhu posuzování záměru podle zákona č. 10012001 Sb., o posuzování vlivů na životníprostředí

se lze u příslušnéhoúřadu, kteý vydal souhlasné závazrlé stanovisko tj' Ministerstvo životního
prostředí, odbor posuzování vlivů na životru prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442165,
10000 Praha.

otísk razítka
nllěstský úťadrNodonín
obacnÝ stwební ůřad1

'"'" -'

-:)

1

)

lng. David Švarcer v. r.
referent stavebního úřadu

Tento dokument musí být rryvěšen na úřední desce po dobu 30 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícímdálkoý přístup pod1e věty druhé $ 25 odst. 2 správního řádu. 30. den je posledním dnem
oznámení.

Datum sejmutí:

V elekÍronicképodobě
zveřejněno do:

Podpi s oprár.něné

Razítko:

o

soby, potwzuj ícízveřej nění

Rozdělovník
Účastníci Íizení
Doručeníjednotlivě:
o CIJAZ Group a.s., Kaprova 42114, Praha - Staré Město, 110 00 Praha, IdDS: ne9phga
. ČEPS, a.s., Elektrárenská774l2,10I 52 Praha 10, IdDS: seccdqd
. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., olšanská 268116, Žlžkov,130 00 Praha 3, IdDS:
qa1425t

o
o
o
o
.
o
o
o
o

E.oN Distribuce, a.S., F. A. Gerstnera 2l5tl6,370 01 ČeskéBudějovice 1, IdDS: nf5dxbu
Anežka Fulajtárová, Havlíčkova2601175, ó95 01 Hodonín 1
GasNet, s.r.o., Klíšská940196, Klíše,400 01 Ústí nad Labem 1, IdDS: rdxzhzt
Horákova farma,a.S., Čejčl, 69614 Čejč,IdDS:ea4efbv
itself, s.r.o.' Pálavské náměstí 4343lll,Žiďeruce,628 o0 Brno 28,IdDS: bwgyq4a
Vladislav Jarošek, Jungmanrrova747l28, Nové Město, 110 00 Praha l' IdDS: eawz2rd
Jihomoravský kraj, Žerotittovo náměstí 449l3,Veveří, 602 00 Brno 2, IdDS: x2pbqzq
JosefJurkovič, Staý Poddvorov 233,696 16 Staý Poddvorov
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje' Kounicova 687124, Veveří, 602 00 Brtto 2,

o
.
o

MND a.s'' Úprkova8O716,695 01 Hodonín 1, IdDS: cnxfiht
lng. Miroslav Možnar, Mikulčice 316,696 19 Mikulčice
NET4GAS, s' r. o., Na Hřebenech II 1718/8' I40 2I Praha 4 - Nusle, prostřednictvím
zástupce: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova27IlI3, Brno - Veveří, 602 00 Brno' IdDS:

o
o
o
o
.
o
o
o
.

IdDS:jydai6g

4xbdrqj

NET4GAS, s. r. o., Na F{řebenech II 1718/8, I40 2I Praha4 - Nusle, IdDS: 8ecyjt9
obec ČBlČ,Čejč43O,69614 Čejč,IdDS: r,u4be6r
obec Čejkovice, Templářská 500, Čejkovice,696 15 Čejkovice, IdDS: 7nhbzkz
obec Mutěnice, Masarykova 200,696 I1 Mutěnice, IdDS: 5kebcmv
obec Star'ý Poddvorov, Staý Poddvorov 230,696 16 Staý Poddvorov, IdDS: unnb4vh
JosefPospíšil, StaýPoddvorov l88,696 16 StaýPoddvorov
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská932lI1, Veveří, 602 00 Brno 2,IdDS: m49t8gw
Marie Sasínková, Staý Poddvorov 259,696 16 Staý Poddvorov
Správa a ídrŽba silnic Jíhomoravskéhokraje' příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí 44913,Veveří, 602 00 Bmo 2, IdDS: k3nk8e7
Státní pozemkoý úřad, Husin ecká IO24lIIa, ŽiŽkov, 130 00 Praha 3, IdDS: z49per3

o
. Ing. Jan Střílka, Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5
o T - Mobile Czech Republic a.s.,, Tomíčkova2l44l1, Chodov, 148 00
o
o

ygwchSi

Vodovody akanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova293312,695
ZEMAS, a.s.' Čejč3,696 14 Čejč,IdDS: h4pg4ye

01

Praha 414, IdDS:

Hodonín 1, IdDS: a}pgx2s

Uřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a s€jmutí (doručeníjednotlivě)
o Městský úřad Hodonín, odbor kanceláře starosty a místostarostů' oddělení informatiky
podatelny, Národní tÍida373125, 695 0l Hodonín l

.
o
o

obecní úřad Čejč,Čejč430, 696 14 Čejč
obecní úřad Mutěnice, Masarykova2}},696 II Mutěnice
obecní úřad StarýPoddvorov, StaýPoddvorov 230, 696 16 StaýPoddvorov

a

Dotčenéorgány (doručeníjednotlivě)
. Hasičský záchrarrtý sbor Jihomoravského kraje' územníodbor Hodonín, třjda bří Čapku
323313,695 01 Hodonín 1,IdDS: ybiaiuv
o Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 184714, Černá
Pole, 602 00 Brno 2, IdDS:jaaai36
. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 44gl3,
Veveří' 602 00 Bmo2,IdDS:x2pbqzq
. Městský úřad Hodonín, odbor životníhoprostředí, Národní tÍida 373125, 695 01 Hodonín 1
. Ministerstvo obrany, oddělení ochrany uzemních záJmi Brno, Tychonova 22ll1, Hradčany'
160 00 Praha 6,IdDS: hjyaavk
o Ministerstvo životníhoprostředí, odbor posuzování vlivů na životni prostředí a integrované
prevence' Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IdDS: 9gsaax4

