
MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍ-Ň
Odbor stavební úřad

pracoviště:  Horní Valy 3655/2,  695  35  I-]odonín

Číslo jednací:                     MUHOCJ  58440/2021
Spisová značka:                MUH0  8770/2021

Vyřizuj e:                             Ing. Ludmila živná
E-mail :                                 zivna. ludmila@muhodonín.cz
Telefon:                                   518316174

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Do5Íodr©        -7,    09

íÁ;,L
/  r  ' ac`,)val

21      ,V4,

V Hodoníně dne 07.09.2021

Výroková část:

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm.
a) zákona č.  13/1997  Sb., o pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen  "zákon o
pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle  §  16 odst.  1  a §  40 odst.  4 písm. a)
zákona  o  pozemních  komunikacích,  a  §   15  odst.   1  zákona  č.   1.83/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a
stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm' pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě
žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 22.07.2021  podal

Obec Mutěnice, IČ0 00285145, Masarykova 200, 69611 Mutěnice

(dále jen "stavebník"), podle §  115 odst. 4 stavebního zákona

prod[užuje
do 30.9.2023

platnost   stavebního   povolení   spis.zn.:   MUHO   8100/2019,   pod  č.j.:   MUHOCJ   57145/2019   ze   dne
14.08.2019 na stavbu:

stavba hlavní:

Mutěnice - u]. Masarykova - úprava návsi
S0 101 Komunikace, parkoviště a chodn]ky

stavba vedlej ší:
SO 401 Veřejné osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 61/2, 61/3, 61/4, 61/13, 61/29, 61/35, 61/36, 61/37, 61/38, 61/39,
61/40, 61/41, 61/42, 69/15, 69/17, 69/19, 70/1, 71/1, 71/5,162/23,162/24,196, 200/3, 201, 213, 214/1,
227/1, 261, 603, 605/1, 609/1, 610, 617, 622, 623, 629/1, 633, 634/1, 643, 648, 663, 685, 727/2, 728/1,
728/2, 735, 736, 738, 6885/4, p. p. k. 602, 634/2 v katastrálním území Mutěnice.

Učastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

•       Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696  l l Mutěnice
•       EG.D, a.s.(dříve E.ON česká republika s.r.o.),  Lidická l873/36, Čemá pole, 602 00 Brno
•       GasNet služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Bmo

:     #:Ňo:.ys.:ěgí;iáaocreavHsoÉoč:i:,2ašsl.ó,:#ygňoo#fári2ag3 3-/2ii::í o l Hodonín l
•       itselfs.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Bmo 28
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Odůvodnění:

Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy
stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezáhájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:
-      Důvodem k prodloužení temínu dokončení stavby je neplánované zdržení stavebních prací z důvodu

krácení finančních prostředků plánu investic.

Speciální  stavební  úřad  posoudil  důvody,  pro  které  nebyla  stavba  zahájena.  Protože  předpoklady,  za
kterých  bylo  stavební  povolení  vydáno,  zůstaly  nezměněny,  zejména  zůstala  v  platnosti,  resp.  byla
prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální  stavební  úřad  rozhodl, jak je  uvedeno  ve  výroku rozhodnutí,  za použití  ustanovení  právních
předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastn]ků řízení:
-    Účastník   společného   /územního   a   stavebního/  řízení   podle   §   94k   písm.   a)   stavebního   zákona

(stavebník) v postavení účastníka dle § 27 odst.  1  správního řádu:

Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696  1 1 Mutěnice

-    Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na

jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn):

Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696  1 1  Mutěnice

-    Účastník společného /územního a stavebního/ řízení podle § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník
stavbyg  na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,  není-li sám stavebníkem,  nebo ten,
kdo má ke  stavbě jiné věcné  právo,  není-li  sám  stavebníkem) v postavení účastníka dle  §  27 odst.  1
správního řádu:

EG.D, a.s.(dříve E.ON Česká republika s.r.o.),  Lidická 1873/36, Čemá Pole, 602 00 Brno
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Pukyňova č.p. 2933/2, 695 01  Hodonín 1
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19,190 00 Praha 9 -Libeň
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Bmo 28

-    Účastník společného /územního  a stavebního/ řízení podle  §  94k písm.  e)  stavebního zákona (osoba,

jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno) v postavení účastníka dle § 27 odst. 2
správního řádu:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 23, 30, 61/9, 61/28, 69/18,195, 203, 214/2, 214/3, 221, 222, 226, 233, 240, 241, 247, 249,
253, 255, 260/2, 260/3, 266, 267, 271, 602, 616, 628, 634/2, 635, 642, 647, 652, 653, 658/2, 659,
664, 670, 671, 677, 678/1, 679, 686, 698, 699, 704, 705/1, 709, 710, 714, 715, 716/1, 717, 722, 723,
727/1, p. p. k. 603, 610, 622, 623, 685, 736, 738 v katastrálním území Mutěnice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mutěnice č.p.166, č.p.  414, č.p.1064,  č.p.173, č.p.176, č.p.106, č.p.177,  č.p.178,  č.p.179,  č.p.
180, č.p.181,  č.p.1280, č.p.183,  č.p.184, č.p.  762, č.p. 202, č.p.197, 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, č.p. 544, č.p. 39, č.p. 38, č.p. 44, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49,
č.p.  50, č.p.  51, č.p.  52, č.p.  53,  č.p.1056, č.p.  55  a č.p.  500

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-        Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

str. 3

Vypořádání s vyj ádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí :
-       Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučeníúčastniků:

Proti  tomuto   rozhodnutí   se   lze   odvolat   do   15   dnů   ode   dne  jeho   oznámení   keKrajskému   úřadu
Jihomoravského kraj e podáním u zdej šího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,  aby jeden stejnopis zůstal  správnímu orgánu a
aby  každý  účastník  dostal jeden  stejnopis.  Nepodá-li  účastník  potřebný  počet  stejnopisů,  vyhotoví je
správní  orgán  na  náklady  účastníka.  Odvoláním  lze  napadnout  výrokovou  část  rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředníňo razítka

Ing. Ludmila Živná
referent odboru stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Datum y   .c/  .  2C}27

ÚBECNi  ÚŘAiJ

/        69611MUTĚNICE
okres  Hodonln

9ZZEE
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

V elektronické Dodobě:

Zveřej něno od: #  -7   .2C.2

ŮE3ECNI  URAD

.  /  69e 44  MUTĚNICEokres  Hodonín
9éé-

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické oodobě:

Zveřejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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Poplatek:
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č.  634/2004  Sb.,  o  správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 odst. 2 sazebníku 1  000,00 Kč byl zaplacen převodem na účet.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv

sídlo: Masarykova č.p. 200, 696  11 Mutěnice

dotčené správní úřady
2. Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. č.p. 53/1, 695 01 Hodonín 1
3. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
4. Městský úřad Hodonín, OSÚ -odbor stavební úřad, Horní Valy č.p. 3655/2, 695 01   Hodonín 1
5.Krajs§řdg#::toí:Oovr:Vnsa*Ít:tfč:Ú;:,404dgb,::Ží:vO::íí,h60Ožrsátř3dáo[3DS:x2pbqzq

6.KrajskáhygienickástaniceJihomoravskéhokrajesesídlemvBmě,IDDS:jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p.1847/4, Čemá Pole, 602 00  Brno 2

7. Hasičský záchrarmý sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00  Bmo  14

8. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Bmo 2 (KRPB -49913-1/ČJ-2019-060606)

9.SprávaaúdržbasilnicJihomoravskéhokraje,příspěvkováorganizacekraje,IDDS:k3nkse7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Bmo 2

10. itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a
sídlo: Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00  Bmo 28

11.E.ONčeskárepublika,s.r.o.,IDDS:3534cwz                     _   ___  _ ..., _    .„      .   _.
p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01   České Budějovice  1sídlo: F. A. Gerstnera č

12. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19,190 00  Praha 9-Libeň

13. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Bmo 2

14. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Pukyňova č.p. 2933/2, 695 01   Hodonín 1

15. Skládka Hraničky, spol. s r.o., IDDS: hte2pjc
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696  11   Mutěnice

ostatní
16. Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01   Hodonín 1
17. Obecní úřad Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 69611   Mutěnice



ožka konverze z moci úředm' do dokumentu v listinné podobě
Tento  dokment  v  listimé  podobě,  který  vznikl  pod  pořadovým  číslem  141438178-226055-210907122509
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  4  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí  dokumentu  se nepotvrzuje  správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 944763457 byla systémem přenesena dne 07.09.2021
v  11:08:44.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  07.09.2021  v  12:25:13.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

řydda#gei:#:ťí.pcvk?Eag.oeskn#:a;eel:eTi:slčuí::.b.ťftíf.řkei::íc.h|d5ů5Věá3|3ž::oce=:fi:Xáinobuy|elůkdránifš:tusipgenč:á

3ru.::iřfiéeďdM%,e:;Wše;ř,rapočš::iés::Lu3:fky|nETerE3ip:'kásyátaéčmka:3t:vy;geťs#aán.eáač-engr:ads:k#
razítkem.  Dat`m  a  čas  07.09.2021  11:39:05,  číslo  kvalifikovaného  časového  razítka  nebo  kvalifikovaného
elektronického časového razítka 0140 71 A4, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qualified CA 5, Česká
pošta, s.p..

Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ
ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podq)sán kvalifikovaným elektronicl* podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřem dne 07.09.2021  v  12:25:22. Kvalifikovaný elektronický
podpis  byl  shledán platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certiíikátu  pro

317e.#:2i#?Od7P,i3S3?yůoda::O:edf:?ifiiš;géeáejg|ěená=urisiám.;dg|i=!ag:|:ýc*ac.:#j:1vkáátiitiéh?dc=ftéiT±ád:r:

;`.es#o.mť:g|ep=ds:±:b`gjA#le,Fc|;hkvdaůl:Fmovp=sý,scie#á#ur:neí.3FčÍc4?.PeosdÉisp3#s:pf.ť.a;iofiáeo,:=J#
osobu Ludmi]a Živná, referent, odbor investic a údržby, 622241, Město Hodonín. Uznávaný elektronický
podpis byl označen platným kvalifkovaným časo\ým razítkem nebo kvalifikovaným elektronicl* časovým

:ž]!ť:23.Y#ey:#3;ívfie+m°Vr#ku?°á:#V3t:]aTó7:|8%S2tič:So:šS?§4?gí##iůžšřv:aéhgec8#]9ri?#:
časové  razítko  01   40  71  A1,  časové  razítko  bylo  vydáno  kvalifikovaným  poskytovatelem  Postsignum
Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 07.09.2021

:E:S;:ÁPĚ']jšmKe\;L3#PíS°S°bygkteráautorizovanoukonverridokumentuprovedia:

Otisk úředního raz]'tka:

ffiHHHHll
141438178-226055-210907122509

Poznámka:
Kontrolu  této  dolovžky  lze  provést  v  certtrální  evidenci  doložek  přístupné  vůsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  adrese
https..//www.c@echpoint.cz/overovacidoloůy.


