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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZ ÁME Í
POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁ Í K VEŘEJNÉMU ÚST ÍMu

JEDÁNÍ

Obec emochovice, IČ 00373508, emochovice 132, 683 33 esovice,
zastoupena spoLečno ti
BAPO s.r.o., IČ 26230283, Sušilovo náměstí 47 68301 Rousínov u Vyškova,
(dále jen "žadatel"), podala dne 12.12.2011 žádo: t o vydání územního rozhodnutí o umí tění
stavby:

" emochovice - výstavba rodinných domů - komunikace a inženýrské sítě"
na pozemcích parc. č. KN 141112, KN 3136, 4024/8, 4026/4 KN 4026/5 KN 4026/6,
KN 4026/7, KN 4026/8, KN 4026/9, KN 4026/10, KN 4026/11, 4026/12, KN 4026/13,
KN 4026/14, KN 4073/1, KN 4073/2, KN 4073/3, PK 1411/1, PK 2445, PK 2446, PK 2462,
PK 2463, PK 2722/1, PK 3094/1, PK 3100/1 v kata trá1ním území emochovice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení, které bylo u ne ením č.5/2012 ze dne 03.02.2012 podle
u tanovení 64 od t.l pí m.a) zákona č.50012004 Sb., právního řádu, v platném znění (dále jen
"správní řád"), přerušeno, neboť podaná žádo. t nebyla úplná a neob ahovala předep ané údaje
a přílohy dle u tanoveni § 3 vyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní mlouvy a územního opatřeni. Žadatel byl vyzván k doplnění předložené žádos ti
a byla mu k tomu tanovena lhůta. á ledně pak byla na základě podané žádo: ti ze dne
14.03.2012 rozhodnutím č.13120l2 ze dne 28.05.2012 povolena výjimka z bodu č.1.1.2 přílohy
č.2 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací
a veřejného pro tran tví, vyhlá ky č. 398/2009 b. o obecných technických požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání . taveb která nabyla právní moci 20.06.2012.

Městský úřad Bučovice, odbor životního pro. tředí a tavebního úřadu, oddělení tavebního úřadu
(dále jen "stavební úřad"), jako tavební úřad pří lušný podle § 13 od t. 1 pí m.g) a 190 od t. 1
zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a tavebním řádu, ve znění pozdějších předpi ů

(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 65 od t. 2 tavebního zákona pokračování
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územního řízení, neboť odpadla překážka pro niž bylo řízení přerušeno a souča ně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ú tní jednání spojené ohledáním na mí tě na den

13. září 2012 (čtvrtek) v 09.00 hodin

se srazem pozvaných na Obecním úřadě Nemochovice.

Podle § 87 odst.2 stavebního zákona žadatel zaji. tf, aby informace o jeho záměru a o tom,
že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné
ú tní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně pří tupném mí tě u stavby nebo poz rnku, na nichž
se má záměr u kutečnit (ve polečné hranici pozemků parc.č. 3136 a KN 4024/8 v mí tě
napojení navrhované komunikace) a to do doby veřejného ú tního jednání. Součástí informace
je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze u. uzovat na architektonickou
a urbani tickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost
nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

ámitky úča tníků řízení, závazná tanovi ka dotčených orgánů a připomínky veřejno ti mu í
být uplatněny nejpozději při veřejném ú tním jednání, jinak e k nim nepřihlíží.
K závazným stanovi kům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, e nepřihlíží.
Je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje e oznámení zahájení územního řízení
úča tníkům uvedeným v § 85 od t.I tavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě,
účastníkům řízení uvedeným v 85 od t.2 tavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Úča tník řízení ve vých námitkách uvede kutečno ti, které zakládají jeho po tavení jako
úča tníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které ne plňují uvedené požadavky
e nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. O oba,
která je úča tníkem řízení podle § 85 od t. 2 pí m. a) b) a d) tavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v roz ahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba která je účastníkem řízení podle § 85 od t. 2 pí m. c) tavebního zákona může
v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou, e podle zvláštního právního předpi u zabývá.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Mě tského 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 hod.
a 12.00 - 17.00 hod., v neúřední dny po telefonické domluvě.

echa-li e některý z úča tníků řízení za tupovat, předloží jeho zmocněnec pí emnou plnou
moc, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci může mít účastník ouča ně pouze
jednoho zmocněnce.
Úča tník nebo jeho zá tupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední o oby průkaz
totožno. Li.
Úča tníci řízení j ou povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí po kytovat
správnímu orgánu ve kerou potřebnou oučinno t.

Zdeněk Bárek
vedoucí oddělení tavebního úřadu
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Toto oznámení mu í být vyve eno po dobu 15 dnů na úřední de ce Obce emochovice
a zdejšího tavebního úřadu, ná ledně bude opatřeno kulatým razítkem, podpi em a za láne zpět
na SÚ Bučovice.

Na úřední de ce:

Sejmuto dne: .

V elektronické podobě:

Vyvěšeno dne: J.d:.~.1..1!!.!!.. Sejmuto dne: .

Razítko a podpi oprávněné o oby, která potvrzuje vyvěšení a ejmutí oznámenÍ.

- - --

Rozdělovník:
Obdrží:
Účastníci územního řízení:
Žadatel:
Obec emochovice, IDDS: k56b5ub zastoupena společnostíBAPO .LO. IDDS: pfju3d6

H?VICE,'
Vlce-~

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:
Obec emochovice, IDDS: k56b5ub

Účastníci řízení: veřejnou vyhláškou:
Veronika Stará Velešovice č.p. 10 68301 Rou ínov u Vyškova
Vla timil Starý, Velešovice č.p. 10,68301 Rou ínov u Vyškova
Jiří Tesařík, Urbáškova č.p. 219, Vícemilice 68501 Bučovice
Sedláček Radomil, emochovice 9 683 33 e ovice
Sedláčková Eliška emochovice 9,68333 e ovice
Sedláčková Miluve Dukel ká 22 68201 VyVko
Oldřich Říha Slovanská 1305,68401 Sla ko u Brna
Ing. Stani lav Říha Podpěrova 3,621 00 Brno
Sigmund Ro ti lav Kunkovice 4, 768 13 Litenčice
Přibilíková FrantiVka, Antonína Slavíčka 13 568 02 S itavy
E.O Di tribuce, a.s., České Budějovice, IDDS: nf5dxbu
Jihomorav ká plynáren ká, a.. IDOS: yh cfc9
Povodí Moravy, s.p., provoz Koryčany IDDS: m49t8gw
Správa a údržba silnic Jihornorav: kého kraje, p. o. k., Obla t Vy kov, IDOS: k3nk8e7
Telefónica Czech Republic, a.. IDOS: d79ch2h
VaK Vyškov, a.. , IDDS: d4jumdj
Obec emochovice, mos: k56b5ub
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Dotčené správní úřady:
Ha ič ký záchranný sbor Jm kraje, územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv
Kraj ká hygienická tanice 1m. kraje, IDOS: jaaai36
MÚ Bučovice, odbor správních agend, ú ek ilničního ho podář tví, zde
MÚ Bučovice, odbor životního pro. tředí, zde

árodní institut pro integraci o ob omezenou chopno tí pohybu a orientace Če ké republiky
o.. " Konzultační tředi ko Jihomorav kého kraje, Ma1inov ké nám. č.p. 3,61200 Brno 12
Policie ČR KŘP lihomoravského kraje, Územní odbor Blan ko - Vyškov, Dopravní in pektorát,
IOOS: jydai6g
Vojen ká ubytovací a tavební správa Brno, IOOS: hjyaavk


