Městský úřad Dolní Kounice
Stavební úřad I. stupně
Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304
e - mail : podatelna@dolnikounice.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo jednací :
vyřizuje :
Dolní Kounice dne 14.10.2014
MUDK/2744/2014
Nahodilová Andrea

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Dne 13.10.2014 podala Obec Pravlov, IČ: 00488071, se sídlem Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice
(IČO 70825564), zastoupen na základě plné moci JUDr. Irenou Zahradníkovou narozena 19.5.1958,
bytem Hřbitovní 17, 664 91 Ivančice, na stavební úřad Městského úřadu Dolní Kounice, žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dobudování řadů splaškové kanalizace o 6 úseků
v katastrálním území Pravlov.
Popis stavby:
Bude dobudována : Stoka A – DN 250, délky 132m, Stoka A6, DN 250, délky 123m,
Stoka D1, DN 250, délky 35 m, Stoka D2, DN 250, délky 42m, Stoka D1a, DN 250, délky 40m,
Stoka D4, DN 250, délky 100m.
Dobudovaná kanalizace bude na pozemcích parc.č. 323/1, 2409, 647/11, 2059, 279, 259, 214,
324/5 vše v katastrálním území Pravlov.
Stavební úřad I. stupně Městského úřadu Dolní Kounice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu
s § 84 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení a podle § 93 odst. 3 stavebního zákona stanovuje lhůtu 15
dnů ode dne doručení tohoto oznámení k podání závazných stanovisek, námitek nebo připomínek.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou v této lhůtě, nahlížet do spisu, vyjadřovat se k podkladům
rozhodnutí, popřípadě podávat důkazy a námitky u stavebního úřadu I. stupně Městského úřadu Dolní
Kounice, úřední dny PO a ST 7-12 a 13-17 hodin.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou
být uplatněny nejpozději ve výše uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení a důvody podání námitek ; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmene a), b) a d) stavebního zákona může uplatňovat
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námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmene c) stavebního zákona, může v územním řízení
uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Doručí se :
účastníci řízení dle § 85 odst.1,2 a) stavebního zákona:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
JUDr. Irena Zahradníková narozena 19.5.1958, bytem Hřbitovní 17, 664 91 Ivančice – na základě plné
moci
(doručení datovou schránkou)
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Dotčené orgány :
(doručení datovou schránkou)
Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje-územní plánování, Palackého náměstí 6, 664 91
Ivančice
Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 6, 664 91 Ivančice
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánkova 32, 602 00 Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Obecní úřad Pravlov, silniční správní úřad, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

účastníci řízení dle § 85 odst.2 b) stavebního zákona :
(doručení veřejnou vyhláškou)
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
E.ON ČR, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Telefonica O2 Czech Republiky, a.s., Jana Babáka 11. 662 90 Brno
Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 1, 657 02 Brno
Správa a údržba silnic JMK, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno
Vodovod -Svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní
Kounice
další účastníci řízení dle § 85 odst.2b) stavebního zákona v souladu s § 87 ost.3 stavebního zákona se
účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 b) stavebního zákona identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí) jsou :
Parc.č. 384, 385, 386, 375/1, 323/13, 668/23, 668/21, 2413, 2416, 2419/1, 2420, 2427, 2426, 2421,
2418, 2417, 2412, 2411, 2410, 649/2, 650/2, 2475/1, 2435, 2058, 2057, 2056, 2055, 2054, 2061/1,
2060, 467/9, 457/8, 467/6, 467/7, 467/12, 2087, 278., 277, 274, 270, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
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287, 288, 289/1, 289/2, 290, 574/2, 576/1, 324/4, 324/3, 578, 325, 591, 340, 595/4, 593/3, 595/1,
593/1, 592, 346, 345 vše v katastrálním území Pravlov.
Dále se doručí : (doporučeně na doručenku):
Obecní úřad Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce a k následnému vrácení na stavební úřad MěÚ Dolní Kounice s vyznačením termínu
vyvěšení a sejmutí vyhlášky .

Vlasta M a r t í n k o v á
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Dolní Kounice a obce
Pravlov. Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne : …………………………….

Sejmuto dne :…………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní
řád).
Dálkovým přístupem (elektronicky) zveřejněno : Od: ……………………..Do…………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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