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…………………………………………………………………………………….……………..
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Obec Horní Dunajovice
IČ 00292818
Horní Dunajovice čp. 102
671 34 Horní Dunajovice
……………………………………………………………..………………..………………….…..

Veřejná vyhláška
Oznámení
o zahájení stavebního řízení
„Obec Horní Dunajovice -IČ 00292818-Horní Dunajovice čp. 102 - PSČ 671 34 Horní
Dunajovice“- dále jen „žadatel“ - podal(a) dne 29.dubna 2013 u zdejšího
stavebního úřadu
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu :

““ Inženýrské sítě pro rodinné domy „Za kostelem“- Horní Dunajovice „„
SO 501 STL Plynovod a přípojky ….stl plynovod PE 63 délky 200 m + 7 ks stl
plyn.přípojek PE 32
na pozemcích parc. č. 2625/1, 2625/12, 2625/13, 2625/14, 2625/15, 2625/16, 2625/17,
2625/18, 2625/19, 2628/5 kat. území Horní Dunajovice .
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad ve Višňovém jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1, písm.e) zákona č.
183/ 2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a novel (dále
jen „stavební zákon“), uvědomuje v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
– v platném znění v souladu s ustanovením
§ 112 odst. 1 „stavebního zákona“ zahájení
stavebního řízení známé účastníky řízení.
Současně dle § 112 odst. 2) „stavebního zákona“ upouští od ústního jednání a místního
šetření neboť poměry staveniště jsou mu dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Dotčené orgány státní správy mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky a připomínky , popřípadě důkazy -uplatnit nejpozději v termínu do – pondělí – 10.
června 2013 do 15,00 hod..
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři stavebního úřadu (návštěvní dny pondělí
a středa) .
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem stavebního řízení přímo
dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě samém podle § 54 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a k tomuto účelu je zpřístupnit.

Účastníci řízení jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.Dle ust. § 36 odst. 2
správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko; ve smyslu ustanovení § 52
správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska (dle § 149 odst. 1 správního
řádu) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136
odst. 4 správního řádu, v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu.
Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo
nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději v termínu do 10.
června 2013 do 15,00 hod. , jinak k nim nebude přihlédnuto.Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska
dotčené orgány státní správy. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření
vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební
povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě
stanovisko k navrhované stavbě,platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při
projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu nebo projektu zóny se podle § 113 odst.2
„stavebního zákona“ nepřihlíží.
Poučení
Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.
V termínu do 17. června 2013 do 15 hod. je možno se seznámit s podklady řízení, ve smyslu
§ 36 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo
při projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu nebo projektu zóny se podle § 89 odst.
2 „stavebního zákona“ nepřihlíží.
………………………………
Vedoucí stavebního úřadu
Ing. Josef David
„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejpozději 15 dnů před konáním veřejného ústního jednání na
úřední desce úřadu městyse Višňové a obecního úřadu Horní Dunajovice
Vyvěšeno dne:………………………
Sejmuto dne:…..………………….
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:………………………….
Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení…………….

Účastníci stavebního řízení:
- Rozmahel Vlastimil a Milena, Horní Dunajovice čp. 265, PSČ 671 34 -doporučeně
- Špalková Hana,Bolzánova 1966/15,PSČ 669 02 Znojmo-doporučeně
- Machovec Hubert, Horní Dunajovice čp. 20, PSČ 671 34 -doporučeně
- Kovaljov Josef, Vídeňská tř.699/35,PSČ 669 02 Znojmo-doporučeně
- Balík Antonín, Horní Dunajovice čp. 18,PSČ 671 34 – doporučeně
- Minka Jaroslav, Horní Dunajovice čp. 17, PSČ 671 34 - doporučeně
- Brožek Tomáš Bc. A Brožková Miriam Bc., Horní Dunajovice čp. 15, PSČ 671 34 –
doporučeně
- Vlček Jan, Horní Dunajovice čp. 68,PSČ 671 34 Horní Dunajovice-doporučeně
- Plátková Ivana, Horní Ledeč 227,PSČ 756 12 – doporučeně
- Rovenská Anna MUDr.,Česká 1108/11,Košíře,PSČ 158 00 Praha 5-doporučeně
- Vacková Eva, Tausigova 1154/23,Kobylisy,PSČ 182 00 Praha 8
- Březina Gustav,Horní Dunajovice 104,PSČ 671 34 Horní Dunajovice-doporučeně
- Březina Jan,Horní Dunajovice čp.104,PSČ 671 34 Horní Dunajovice-doporučeně
- Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34 Horní Dunajovice -DS
Obec:
- Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34 Horní Dunajovice -DS
Vlastníci sousedních pozemků a ostatní účastníci řízení:
-

JmP a.s.,Plynárenská 1, Brno,PSČ 602 00 Brno-DS
E.ON ČR a.s.,Rooseveltova 8a,Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo-DS
Telefonika O2 a.s.,P.O.BOX 134, PSČ 130 35 Praha-DS

Dotčené orgány:
- MěÚ OŽP Znojmo, PSČ 669 02 Znojmo – DS
- HZS JmK Znojmo, PSČ 669 03 Znojmo – DS
- SÚS JmK Znojmo, PSČ 669 02 Znojmo- DS
- KHS JmK Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo-DS
- MěÚ OD Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo-DS
- MěÚ OŠKaPP Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo-DS
Obdrží pro vyvěšení:
- Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34-DS
- Úřad městyse Višňové, PSČ 671 38-zde
-

