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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4,
doručovaci adresa: Šumavská 33, 602 00 Brno,

(dále jen "stavebník"), dne 02.12.20] 3 podal u zdejšího stavebného úřadu žádost o povolení
změny stavby před jejím dokončením na stavební objekty:

SO 301.2 Kanalizace dešt'ová - kanal. Řad (odvodnění 111429)
SO 303 Přeložka kanalizace R & S Synek
SO 401 Veřejné osvětlení

v rámci stavby:

Silnice 1/50 Nesovice, křižovatka

(dále jen "stavba"), na pozemcích: st. 187, st. 188, st. 196, st. 211, st. 248, 16201l , 1620/3,
1620/5, 1620/72, 1620/93, 1620/94, 1620/98, 1620/101, 16201102, 16201107, 16201l09,
16201l10, 1620/111, 16201112, 16201113, 1620/114, 1620/116, 1621/4, 1621/5, 1621/6, 162]/7,
1621/8, 1621/9, 1621/20, 1621/24, 1735/1, 1627/37, 1627/41, 1735/2, 1735/8, 1735/9, 1735/10,
1735/11, 1755/4, 1755/5, 1765/2, 1765/5, 1767/2, 1767/3, 1772/1, 1772/3, 1772/4, l772/5,
1772/6, 1777, 1784, 2075, vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr
č. 1627/7, 1627/8,1627/9,1627/11,1627/12,1627/17,1627/18, v současně zastavitelném území
obce Nesovice v katastrálním území Nesovice.

Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Městský úřad
Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu (stavební
úřad), vydal na stavbu stavební povolení dne 28.04.2010 pod č.j. 80110/výst/NO.
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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.e) zákona
č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního
zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením a současně nařizuje k projednání
žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

11. března (úterý) 2014 v 09.15 hodin

se srazem pozvaných v zasedací místnosti Obecního úradu Nesovice.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního
úřadu, oddělení stavebního úřadu (stavební úřad), úřední dny: pondělí a středa 8.00-11.00
a 12.00-17.00).

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení,
při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Podle § 144 odst.l zákona Č.SOO/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen "správní
řád"), nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení
s více než 30 účastníky.
Dle § 144 odst.2 správního řádu lze účastníky v řízení s velkým počtem účastníků o zahájení
řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Řízení je zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné
vyhlášce; lhůta nesmí být kratší než lS dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.
Podle § 118 odst.3 stavebního zákona žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad
projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo
dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.
Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení
o stavebním řízení.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků
při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu
do 50000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě
jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

echá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka

Zdeněk Bárek, v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Ladislav Gazda

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

Na úřední desce:
Vyvěšeno dne: ?..?.~.;?.QJ4. . Sejmuto dne: ~~.~.~.~.?~~.~.

V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Rozdělovník:
Obdrží - do vlastních rukou:
Účastník stavebního rireni podle § J 09 odst. J pism.a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst.I
správního rádu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4,
doručovaci adresa: Šumavská 33,60200 Brno,

Veřejnou vyhláškou: Účastníci stavebního rireni podle § !09 odst.! pism.c) až.f) stavebního zákona,
v postavení účastniků podle§ 27 odst. 2 správního řádu:
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno
- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno

Dotčené orgány:
Obec Nesovice, lDDS: 7dcbcgm (s žúdosti o zajištěni zasedací místnosti)
Povodí Moravy, s.p., Provoz Koryčany, IDDS: m49t8gw
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jm kraj, IDDS: z49per3
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov,
lDDS: k3nk8e7
RWE GasNet., IDDS: rdxzhzt
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., IDDS: d4jumdj
E.ON Česká republika, s. r. o." IDDS: 3S34cwz
ČD-Telematika, IDDS: dgzdjrp
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
MÚ Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství, zde
MÚ Bučovice, odbor životního prostředí, zde
Lesy ČR, s.p., lDDS: e8jcfsn
Krajské ředitelství policie Jihornoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, !DDS: jydai6g
MÚ Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního řádu, oddělení stavebního úřadu, úsek památkové
péče, zde
Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: Smjaatd
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjrn
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, lDDS: eS2cdsf
České dráhy a.s., lDDS: eS2cdsf
Jihomoravský kraj, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq


