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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oz ÁME Í

zAHÁJE Í ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁ Í K VEŘEJNÉM ÚST ÍM JED Á Í

Obec Nemochovice, IČ 00373508, emochovice 132, 683 33 esovice, zastoupena na základě
plné moci společností
Regioprojekt Brno, s.r.o., IČ 00220078, Hrnčířská 6, 602 00 Brno 2

(dále jen "žadatel"), podala dne 25.06.2012 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby:

" emochovice - revitalizace údolní nivy"

na pozemcích parc. Č. KN 4274 KN 4275, KN 4276, KN 418811, KN 4191 ( PK 507/4
PK 50711) KN 4176/3 (PK 507/4) v katastrálním území emochovice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu
(dále jen "stavební úřad") jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g) a § 190 odst. I
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním
na místě na den

18. září 2012 (úterý) ve 13.00 hodin

se srazem pozvaných na Obecním úřadě Nemochovice.

Podle § 87 odst.2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom,
že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné
ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku na nichž
se má záměr uskutečnit (ve společné hranici pozemků parc.č. KN 4176/1 a KN 4276), a to do
doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření 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
ústní jednání.
Námitky účastníků řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání jinak se k nim nepřihlíží.
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydáni územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení a důvody podáni námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky
se nepřihlíží.
Je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se oznámení o zahájení územního
řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmo a) b) a d) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmo c) stavebního zákona, může
v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu v Bučovicích, stavebního úřadu,
v kanceláři dveře č. 206, v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu, v době od 8.00 - 11.00 bod.
a 12.00 a 17.00 bod., v neúřední dny po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zmocněnec písemnou plnou
moc, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci může mít účastník současně pouze
jednoho zmocněnce.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti.
Účastníci řízení jsou povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat
správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.

Zdeně Bárek
vedoucí oddělení stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyveseno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce emochovice
a zdejšího stavebního úřadu, následně bude opatřeno kulatým razítkem podpisem a zasláno zpět
na SÚ Bučovice.

Na úřední desce: 1
Vyvěšeno dne: .....~.'t.~.I..y?'.1.1-::-. ... Sejmuto dne: .

V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne: d~!.k.Vl.1~ Sejmuto dne: .

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Rozdělovník:
Obdrží:
účastníci územního řízení:

Žadatel:
Obec Nemochovice, rDDS: k56b5ub, zastoupena na základě plné moci společností
Regioprojekt Brno, s.r.o., rDDS: nd36mfh

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:
Obec Nemochovice, rDDS: k56b5ub

Účastníci řízení: veřejnou vyhláškou:
Povodí Moravy, s.p., provoz Koryčany, rDDS: m49t8gw
Telefónica Czech Republic, a.s., rDDS: d79ch2h

Dotčené správní úřady:
Jihomoravská plynárenská, a. s., IDDS: yhscfc9
Krajský úřad Jm kraje, odbor životního prostředí, rDDS: x2pbqzq
MÚ Bučovice, odbor životního prostředí, zde


