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VEREJI{A VYHLASKA

OZI{AME I{I
o znuÁlnNÍ ÚznvrNÍrro ŘÍznNÍ o uvrÍsrĚNÍ srnvny

Dne 13. 6. 2OI7 poda| žadatel - obec Mutěnice (lČo - 00285145)' Masarykova 2oo, 696 II
Mutěnice žádost o vydání rizemního rozhodnutí o umístění stavby: Komunikace, parkovištěo
zpevněné plochy včetně p eložek sdělovacích kabelri CETIN a ITSELT' a p ípojky deštbvé
kanalizace - retenceo ul. Pelcovao uI. Slechtitelská, Mutěnice na pozemcích parcely parcelní číslo
1730 (ostatní plocha), L799 (zastavěná plocha a nádvo í), 1808/1 (zahrada),1808/2 (zahtada),1809/1
(ostatní plocha), 180914 (ostatní plocha), 1809/5 (PK 6448) - ostatní plocha, 1947/1(ostatní plocha),
1947/63 (ostatní plocha), 1'959/l (zastavěná plocha a nádvo í), 1'967lI (ostatď plocha), 455212 (ostatní
plocha) a 4563 (orná prida) v katastrálním tnemi Mutěnice' Uveden m dnem bylo zahájeto zenní
Ťizeni o umístění stavby.

Městslc' ri ad Hodonín, obecn stavební u ad, jako stavební u ad věcně p íslušn dle $ 13 odst. 1

písm. c) zákona č' 18312006 Sb., o zemním plánování a stavebním ádu (stavební zákott), ve zrění
pozdějších p edpisti (dále jen ''stavební zákon'') a místně p íslušn dle $ 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
50012004 Sb., SprávníÍád, ve zněni pozdď1ších p edpisti (ďále jen ''sprármí ád''), oznamuje v souladu
s ustanovením $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájeru rizemního Íizento umístění stavby a jelikož
jsouJi mu dob e nÉmy poměry v ltzemi a žádost poskytuje dostatečn podklad pro posouzení
záméru, u p o u š t í vesmyslu $ 87 odst. 1 stavebního zákonaod ťrstního jednrání.

Závazná stanoviska dotčen ch orgránri podle $ 4 odst' 4 stavebďho zákona a námithv riěastník ízení
musí b' t uplatněnv ve stanovené lhritě 15 kalendá ních dlri ode dne doručení tohoto oznámení
jinak se k nim nep ihlíží. K závaznym stanovisk m dotčen ch orgánri a námitkám k věcem' o kter'ch
bylo rozhodnuto p i vydání uzemního nebo regulačního plánu, se nep ihlíží. Účastník Ťízenive Svych
námitkách uvede skutečnosti, |ďeré zailádají jeho postavení jako ťrčastďka izeni, a d vody podaní
nrámitek; k námitkám, které p ekraěují rozsah stanoven v $ 89 odst' 4 stavebního zákona, se
nepŤiI'iiží'
obec uplat uje v zemním ízeninénnltky k ochrané zájmi obce a zájm občanri obce.
Učastník Íízeni, kterm je vlastník pozemku nebo stavby, na kte4ch má byt požadovan , zátměr
uskutečněn, není-li sámžaďatelem, nebo ten, kdo má j:r;ré věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
a dá|e osoby, jejicltž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemk m nebo stavbiám na nich muže b t rizemním rozhodnutím p ímo dotčeno' mriže uplat ovat
namithv proti projednávanému záměru v rozsahu. jďqrn ie jeho právo p ímo dotčeno.
Učastník Ťízeni, kterm je osoba dle zvláštního právního p edpisu, mriže v ťrzemním ízení uplat ovat
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se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitlcím, které nesplňují uvedené požadavkyo se nepřihlíží.
Učastníci Íizení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a poŤizovat si z něho výpisy. Do spisu je
možné nahlédnout u Městského úřadu v Hodoníně' obecného stavebního úřadu (pondělí, středa, nebo
po telefonické domluvě). Nechá-li se někteý z účastníků Íizertt zastupovat, předloži jeho zástupce
písemnou plnou moc.

Městshý úřad Hodonín. obecný stavební úřad současně v souladu s ustanovením $ 36 odst' 3
sorávního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k nodkladům rozhodnutí. a to ve lhůtě
do 5 pracovních dnů od r|úše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení' Po uplynutí této lhůty
bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením $ 72 správního řádu
oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci Ťízeni a jejich zástupci
nahlédnout u Městského úřadu v Hodoníně, obecného stavebního úřadu. Jedná se o lhůtu pro
seznámeÍ'llse spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky
uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební uřad nepřitrlíží.

Úěastník Íizeni,jeho zástupce nebo podpůrce je v souladu s ustarrovením $ 36 odst. 5 spráwrího řádu
povinen předložit naýzvll oprávněné uřední osoby prtlkaz totožnosti' Průkazem totožnosti se rozumí
doklad, ktery je veřejnou listinou, v ně'mžje uvedeno jméno a příjmení, datum narozerú a místo
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako
jeho oprávněného ďržitele. Případněje třeba dále předložit doklad opravňující kjednání za právnickou
osobu.

Úěastník Íizentmižepodle $ 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost uřední osoby, jalcrrile se o ní
dozvl K námitce se nepřihlédne, pokud účastník Íizeni o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale
bez zbyteěného odkladu námitku neuplatnil.

Městslcý uřad Hodonín, obecný stavební úřad tímto opatřením splňuje svou povinnost stanovenou mu
v ustanovení $ 70 odst. 2 zákona č. II4/I992 Sb., o ochraně přírody a krajiny tím, že oznamuje
občanslcým sdružením nebo jejich otgatizaěnlmjednotkám, jejichž hlarmím posláním podle stanov je
ochrana přírody a krajiny (dále jen ,,občanská sdružení"), pokud mají právní subjektiútu, zahájent
předmětného Íizeni, při němž mohou bý dotčeny zájmy ochrany pffrody a krajiny chraněné podle
tohoto zžkona. Dle ustanovení $ 70 odst. 3 citovaného zákona se občanské sdruŽení stane účastníkem
předmětného správního Ťizení, pokud svou účast písemně oznámi zdejšímu stavebnímu úřadu, a to do
osmi dnů ode dne. kdv mu bvlo předmětné oznámení o zaháiení řízení doručeno. Dnem sdělení
informace o zahá1eru řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na uřední desce správního orgánu (tj.
první derr vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce zdejšího uřadu) a současně způsobem
umožňuj ícím dálkový přístup.
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Lukáš Blaha, DiS. V. r.

referent stavebního ri adu

Tento dokument musí b t vyvěšen na u ední desce po dobu 15 dn a současně zve ejněn zprisobem
umož ujícím dálkov p ístup podle věty druhé $ 25 odst. 2 správního ádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
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Podpis oprárměné oso$r, potvrzlqící vyvěšení
Razítko:

V elektronické podobě
zvetqněno od: :m 

ffifu ffi r &&Kw
ffi&s $$ ffitJT#'ffi$ffiffi

"""o"""'o'W{*
Podpi s oprávněné o roby, ot;"'^ ;,1;í )J ;r.: 

"e"rRazítko:

U ady pro vyvěšení a pod ání zprávy o datu vyvěšení a
Městsky ťr ad Hodonín, odbor kanceláÍe starosty a
podatel'y, I.{árodní t íd a 373 l25, 695 0 1 Hodonín

Datum sejmutí: .. o.. ... .. o .. o ...... .................

Podpis oprávněné osoby, potvrzqící sejmutí
Razítko:

V elekÍronické podobě
zvetejněno do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o . .

Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící zveejnění
Razítko:

sejmutí (doručení jednotlivě)
místostarostri, oddělení informatiky a

Rozdělovník
Účastníci Íízení
Doručení jednotlivě:

obec Mutěnice, Masarykova}}},696 1I Mutěnice, IdDS: Skebcmv

Doručení ve ejnou vyhláškou (menovitě) :

Petr Ištvánek, Škotní 189, 696 11 Mutěnice
Karel Konečn'' Šlechtitelská 725,696 II Mutěnice
Jaroslav Mráka, Servístky I33,696 1'I Mutěrrice
Jana Mráková' Servístky 133,696 I1 Mutěnice
obec Mutěnice, Masarykova2}},696 Il Mutěnice
Ú ad pro zastupovžni státu ve věcech majetkovjlch, Rašínovo náb eži 39)/42,Praha - Nové
Město' 128 00 Praha
V 'zkumná stanice vinohradnická, s.r.o., Šlechtitelská 348' Mutěni ce, 69611 Mutěnice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., olšanská 268ll6,Praha - Žížkov,130 00 Praha
E.oN Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera2l5ll6,370 01 České Budějovice 1

GasNet, s.r.o., Klíšská g4ol96,K1íše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Vodovody a karnlizace Hodonín, a. s., Purlgr o va 29 33 / 2, 69 5 I I, Hodonín
itself, s'r.o., Pálavské náměstí 4343lII, Židentce,628 00 Brno 28
Skládka Hraničky spol. s r.o., Masarykova 200, 696II Mutěnice

Doručení ve ejnou vyhláškou:
vlastníci sousedních pozemkri a staveb na nich - pozemky parcelní číslo 1678/1 ,I73o,I824lI,
1927/L,192716, 1839,7&4012, l8r0n, r84r, 1842, 1939, rg40/2, L977,197g11,1.976, 192612,
r8L012, 1730, 194711, 1809/5 (PK 6448), 1933,1934, L7g7,196312, rg66lt, 196612, 196711,
196712, 1968/1, r974110, 1799, 1807,19641r, 1964/5, 1966lr, 196612,4563,4565, rg5g/r,
Í806,I976,1970/1, Í974/5,196814,196813,196815,1965,1976,1931 v k.ri. Mutěnice

obecní ri ad Mutěnice, MasarykoYa 200, 696 1 1 Mutěnic



Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičshý záchranrtý sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, tř. Bří Čapku 323313,
695 01 Hodonín,IdDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, tlzelnrú pracoúště Hodonín, Plucáma I/Ia,
695 27 Hodonín, IdDS: jaaai36
Krajské ředitelstú policie Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, dopr. inspektorát,
Svatopluka Čecha 7,695 01 Hodonín 1, IdDS: jydai6g
MěstslcýuřadHodonín, odborinvestic aídržby,Národní thda373l25,695 01 Hodonín 1
Městshý uřad Hodonín' odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53lI,695 01 Hodonín 1
Městslcý uřad Hodonín, odbor životního prostředí, Nrárodní rřida373125, 695 01 Hodonín 1


