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V HODONINE, DNE: 09.07.2019

OZNAMENI
z AH ̂ JENÍ spor,nčNrno ŘÍznnÍ

obec Mutěnice, Ičo 00285145, Masarykova 200,69611 Mutěnice

(dále jen,,Žaďatel'') podal dne l0.06.20 L9 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Mutěnice. ul. Masarykova. prava návsi
stavební objekty:
So 101 Komunikaceo parkoviště a chodníky
so 401 VeŤejné osvětlení
Mutěnice

(dále jen ' 'stavba' ') na pozemku parc. ě. 6Ll2, 6|13, 6114, 6Il13, 61129, 6Ll35, 6I136, 6|l37 , 6|138, 6|139,
61140, 6114l ,  61142, 69115, 69117, 69119, 701r,7 L l I ,7 l l5 ,  162123, 162124, 196,20013,201,  213,  2 l4 l l ,
22711,261, 603, 60511, 60911, 610, 617, 622, 623, 62911, 633, 63411, 643, 649, 663, 695,72712,72911,,|2812,735, 736,738' 688514, p, p. k. 602, 63412 v katastrálním rizemí Mutěnice. Uveden;fm dnem bylo
zahájeno společné zemní a stavebníÍízení (dále jen ''společné Ťízení'').

Stavba obsahuje:
- Stručn;f popis návrhu stavby, její funkce,vyznam a umístění
. Návrh Ťeší pravu místní komunikace, parkovišť a chodníkťr v ulici Masarykova v centru obce

Mutěnice a to v rÍseku od napojení na silnici IIl380 v ulici Brněnská po napojení na ul. okruŽní a ul.
Vincence BednáŤe. Uprava vozovek v ul. Masarykova je rozdělena na trasu T1.L (vozovka vlevo ve
směru staničení) a trasu T1.P (vpravo ve směru staničení). Délka trasa T1-L je 507,88 m, délka trasy
Tl.P je 507'68 m. Součástí riprav v ul. Masarykova jsou parkoviště s kolmymi stáními (pŤed
obecním Ťadem a pŤed obchodem Hruška) a chodníky podél vozovek. Nově jsou navrŽeny
chodníky v parku (ve stŤedov1fch ostr vcích mezi trasami) s plochou pro bohos|uŽby a
odpočinkoqfmi plochami s lavičkami. PŤed obchodem Hruška je navrŽenazpevněná plocha pro
kontejnery. V rámci stavby je navrženo nové veŤejné osvětlení.

- v7hledem kvymamnym kulturním akcím konanym pŤed obecním Ťadem bude tento prostor
materiálově odlišen. Součástí těchto prostor jsou kolmá stání pro osobní aut mobily, stojany pro
jízdní kola, informační tabule a místo pro dŤevěnou plastiku, dále je zde umístěna kuhová plocha
pro Vánoční strom či májku.

Městsk;f tiŤad Hodonín, odbor investic a(sdrŽby,jako silniční správní riŤad pŤíslušny podle $ 40 odst.4
písm. a) zákona č. 13/|997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších pŤedpis (dále jen
,,zákon o pozemních komunikacích''), a speciální stavební riŤad pŤíslušny podle $ l6 odst. l a $ 40 odst. 4
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písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a $ 15 odst. l a $ 169 odst.4 zákonač. |8312006 Sb., o
Úrzemním plánování a stavebním Ťádu (stavební zákon), ve znění pozdějších pŤedpisťr (dále jen ''stavební

zákon''), oznamuje zahájení společného Íízení podle $ 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od
ristního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, častníci Íízení své námitky a
veňejnost pŤipomínky do

10 dnŮ od doručení tohoto oznámení.

Úěastníci Íízení mohou nahlížet do podklad rozhodnutí (Městsk;i riŤad Hodonín, odbor investic auďrŽby,
riŤední dny Pondělí a StŤeda:8:00 - 17:00 (podatelna, konzultace), Útery a Čtvrtek: 8:00.15:30
(podatelna, konzultace po tel. domluvě)' Pátek: 8:00. l3:00 (podatelna, konzultace po tel. domluvě)).

osoby s vlastnic[fmi nebo jin;fmi věcnymi právy k sousedním pozemkrim:
parc.  ě .23,30,69118, l95,203,2|412,2 l4 l3,22|,222,226,233,240,24|,247,249,253,255,
26012,26013,266,267,271,616,  628,63412,635,642,647,652,653,65912,659,664,670,67 l ,
6 ' ,77 ,67811 ,679 ,686 ,698 ,699 ,704 ,70511 ,709 ,710 ,714 , ' , l 15 ,71611 ,717 ,722 ,723 ,72711 ,602 ,
6119,6|128,  p.p.k.  622,623,685,736,738,6|0,603 v katastrá lním r izemí Mutěnice

osoby s vlastnickymi nebo jinymi věcnymi právy k sousedním stavbám:
Mutěnice č.p. l66, č.p. 4|4, č.p. |064, ě,p. L72, č.p. l73, č.p. |76, ě.p. l06, č.p. |77, č.p. l78, č.p.
| 79 ,č .p .  l 8 0 'č .p .  l 8 l 'č . p .  l 2 80 ,č .p .  l 8 3 ,č .p .  l 8 4 ,č .p . 762 ,č .p . | 97 ,č .p .  193 ,č .p . 28 ,č .p . 30 ,č .p .
32,  č.p.33,  č.p.  606'  č.p.  34,  č,.p.36,  č.p.  37,  ě .p.  544,  ě,p.39,  č.p.  38,  č.p.  44,  č.p.  47 ,  ě ,p.  48,  ě .p.  49,
č .p . 50 ,  č .p . 5 l ,  č .p .  52 ,č .p . 53 '  č .p .  l 0 56 ,  č .p . 55 ,  č .p . 500 ,  č .p . 56  a ě . p . 202

Poučení:

Závazná stanoviska dotčenlch orgánri, námitky ričastníkťr Íízení a pŤipomínky veŤejnosti musí bÝt
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepŤihlíží. K závaznym stanoviskrim a námitkám k věcem,
o kter1fch bylo rozhodnuto pŤi vydání zemně plánovací dokumentace, se nepŤih|íží. K námitkrím, které
pŤekračují rozsah a nesplĎujipožadavky $ 89 odst.4 stavebního zákona, se nepŤihlríží. ÚčastníkŤízení ve
svych námitkách uvede skutečnosti, které zak|ádajíjeho postavení jako častníka Íízení, a d vody podání
námitek.

obec mriŽe uplatnit námitky k ochraně zájmi obce a zájmi občanťr obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kter ch má b;yt požadovan;f záměr uskutečněn, není-li sám žaďatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíŽ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkrim nebo stavbám na nich mťrŽe byt společnym povolením pŤímo
dotčeno, mriže uplatĎovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jak;fm je její právo pňímo
dotčeno. osoba, kteráje ričastníkem Íízení podle zvláštního právního pŤedpisu, mriže uplatĎovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávanym záměrem dotčen veÍejn;/ zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního pŤedpisu zabyv á.

Účastník Ťízení mriŽe podle $ 1l4 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, zptisobu provádění a užívání stavby nebo požadavk m dotčen1fch orgán , pokud je jimi
pŤímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo za|oŽené smlouvou provést stavbu nebo opatŤení nebo
piávo obpoiibájldl v*ěcÍiěmu\*iemenu\ pozem\u nebo slav*bě; \ nániitkám, \terě pŤeXračriji uveden}
rozsah, se nepŤihlíží.

Nechá.li se někteq/ z ričastník zastupovat, pÍedloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ludmita Žtvná
referent odboru investic a držby
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Toto oznámení musí byt vyvěšeno po dobu 15 dnu.
,r/r, 1 .7^ ,fl

Vyvěšeno dne: ..1!!/.,..f,..."..r.7 .. Sejmuto dne: .......

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

obdrží:
ričastníci (dodejky)
obec Mutěnice, IDDS: Skebcmv

sídlo: Masarykova č.p. 200,696 1| Mutěnice

dotčené správní tiŤady
Ceská telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS : qa7 425t

sídlo: olšanská ě.p.268|16, |30 00 Praha l-Žizkov
E.oN Česká republika, S. f. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č,.p.2|5116, České Budějovic e 7,37O O1 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 49911,Zábrdovice,602 00 Brno 2
Hasiěskf záchranny sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1 ,Zábrďovice, 614 00 Brno l4
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a

sídlo: Pálavské náměstí ě,p. 4343l!|, Židenice,628 00 Brno 28
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, [DDS: jaaai36

sídlo: JeŤábkova č.p. 1 84714, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Krajské Ťeditelsťví policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, VeveŤí, 602 00 Brno 2
Krajsky Ťad Jihomoravského kraje, odbor životního prostŤedí, IDDS: r2pbqzq

sídlo: Žerctínovo náměstí ě.p.44913, VeveŤí' 602 00 Brno 2
Městsky Ťad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. č.p. 53/l, 695 0l Hodonín l
Městsky riŤad Hodonín, odbor životního prostŤedí, Národní tŤída č;.p,373125' 695 0l Hodonín l
Městsky Ťad Hodonín, oddělení informatiky a podatelny, Národní tňída č:.p.373125,695 0l Hodonín
Skládka Hraničky, spol. S r.o., IDDS: hte2pjc

sídlo: Masarykova č.p. 200,696 l| Mutěnice
Správa aifirŽba silnic Jihomoravského kraje, pŤíspěvková organizaceY'raje' IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p, 44913, VeveŤí, 602 O0 Brno 2
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

sídlo: PurkyĎova č.p. 293312,695 01 Hodonín l
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