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Městský úřad Bučovice
Odbor dopravy

Jiráskova 502, 685 01  Bučovice
Tel:  517 324 420                                                                                                                                                                            IČO: 00291676
Fax: 517 324 431                                                                                                                                                                            ID DS: td3be8p
email: kucera@bucovice.cz

Vyřizuje:  Kučera Karel –  oprávněná  úřední  osoba, úseku  silničního hospodářství, pověřená  komplexní agendou   silničního správního úřadu a
speciálního stavebního úřadu

K  č. j.:  Dop. 90/2010-Ku                                                             V Bučovicích  2010 – 03 - 22

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
Oznámení  o  zahájení  s tavebního ř ízení  dopravní  s tavby

Pozvání  k ústnímu jednání

 Název stavby: …………….……………………………… „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „  její dílčí část :
- SO 102 –  Úprava silnice II/429 ………………………….……………..……………….  dále jen  „ SO 102 „
- SO 103 –  Chodníky ………………………………………….………………………….    dále jen „ SO 103 „
- SO 108-    Zaústění místních a účelových komunikací …………………………….…….  dále jen „ SO 108 „
- SO 109 –  Zpevnění svahu chodníku …………………………………….….……………  dále jen „ SO 109 „ 
- SO 202 -  Opěrná zeď ……………….…………………………………………………      dále jen „ SO 202 „

 Místo stavby:   …………………….…...  Jmkraj, okres Vyškov,  obec Nesovice,  k.ú. Nesovice – č. kód  703745
 Žadatel a stavebník:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, s adresou 

pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, přes DS MD ČR   ID 
n75aau3 ( dále jen „ Ředitelství silnic a dálnic ČR „); v zastoupení právnickou osobou  HBH Projekt spol. s r.o., 
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČ 44961944, IDDS e5y9wa6  …….….… dále jen „ HBH projekt, spol. s r.o. „ 

 K žádosti o  stavebního povolení  přiložena dokumentace:  k žádosti pod č.j. 0123/10, byla přiložena 2 x DSP 
vypracovaná SHB projekcí dopravních staveb, Štefánikova 21, 602 00 Brno, Pobočka Praha, Kamenická 56, 170 
00 Praha, stupeň DSP, z dubna 2009, srpna 2009, listopadu 2009 a ledna 2010,   č. zak. 4/09 002; DSP ZE vypra-
covaný DD plus v.o.s., Geodetická kancelář, Pekárenská 12, 602 00 Brno, účel DSP, č. zak. 061 – 2009; Link 
projekt Makovského nám. 2, 616 00 Brno …………………………………………...………….. dále jen  „ DSP „

I.
Městský úřad Bučovice, města s rozšířenou působností, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství  (dále jen 
„ Městský úřad Bučovice, odbor dopravy „ nebo  „ speciální stavební úřad „ ) vykonávající podle § 66 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , přenesenou působnost jemu stanovenou , a to  podle   
ustanovení  § 16 odst. (1), § 40 odst. ( 1), odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon o pozemních komunikacích “)  podle § 15 odst. (1) písm. c), 
odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon „ ) 
vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu u staveb silnic II. a III. třídy, u místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací,  příslušný dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů  (dále jen „ správní řád „) obdržel dne 1. 2.  2010 žádost  Ředitelství silnic a dálnic 
ČR,  v zastoupení  HBH Projekt spol. s r.o.,   o vydání stavebního povolení  dopravní stavby  SO 102, SO 103, 
SO 108, SO 109 a SO 202 ,  jakožto  dílčí části stavby „ Silnice I/50, Nesovice, křižovatka „ . Předmětná žá-
dost, podaná stavebníkem,  navrhuje   vydání stavebního povolení podle  § 115 a násl. ustanovení stavebního 
zákona pro výše uvedené  SO 102, 103, 108, 109 a 202, a to podle DSP ( viz. též její dílčí část GP pro rozdělení 
pozemků, č. plánu 279-11/2009, GP úředně ověřen dne 9. 3. 2009 pod č. 11/2009; očíslování parcel odsouhla-
seno KÚ Vyškov dne 6. 4. 2009 pod č. 341/2009-712; k dělení pozemků dle tohoto GP bez námitek obecný 
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Stavební úřad Bučovice ze dne 12. 5. 2009 – dále jen „ geometrický plán č. 279-11/2009 „ ) : SO 102 na po-
zemcích parcelní číslo KN 187, 1735/8, 1735/18, 1735/19, 1735/1, 1735/16, 1777/1, 1777/8, 196, 211/2, 248/2, 
1621/7, 1772/1, 1784/2, 1765/5, 1755/14, 1755/15, 188; SO 103 na pozemcích parc. číslo KN 187, 1620/94, 
1620/111, 1621/9, 1621/20, 1621/29, 2075, 1735/16, 1735/17, 177/6, 1620/122, 196, 211/2, 248/2, 1620/110, 
1620/123, 1620/125, 1620/128, 1621/7, 1772/1, 1772/5, 1772/6, 1784/2, 1765/5, 1755/14, 1755/15, 188; SO 
108 na pozemcích parc. číslo KN 1620/72, 1621/5, 1735/2, 1735/18, 1767/2, 177/1, 1620/122, 211/2, 1620/101, 
1772/1; SO 109 na pozemcích parc. číslo KN 187, 1620/98, 1621/29, 211/2, 248/2, 1620/123, 1620/124, 
1620/125, 1620/126, 1784/2; a SO 202 na pozemcích parc. číslo KN 1620/3, 1755/15.; vše v k.ú. Nesovice

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení ve věci . K předmětné žádosti bylo, mimo jiné přiloženo :

 Projektová dokumentace ( výše uvedená DSP ), zodpovědný projektant Ing. Petr Čech, autorizovaný inže-
nýr pro dopravní stavby, v ČKAIT evidován pod č. 0007804; Ing. Petr Svablík, autorizovaný inženýr pro 
mosty a inženýrské stavby, v ČKAIT evidován pod č. 1004307; záborový elaborát Ing. Pavel Dvořák

 Pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „  č. 23/2008 a ve-
řejná vyhláška ze dne 28. 11. 2008, které vydal Městský úřad Bučovice, obecný Stavební úřad Bučovice 
pod č.j. 967/08/výst/NO

 Geometrický plán č. 279-11/2009
 Souhlas Městského úřadu Bučovice, obecného Stavebního úřadu Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovi-

ce ze dne 1. 9. 2009 pod č.j. 615/09/výst/NO, kterým byl podle ust. § 15 odst. (2) stavebního zákona vyslo-
ven souhlas s vydáním stavebního povolení na stavbu  SO 102, SO 103, SO 108, SO 109 a SO 202

 Vyjádření  Městského úřadu Bučovice, odboru rozvoje, výstavby a ÚP, v působnosti úřadu územního plá-
nování ze dne 17. 3. 2010, pod zn. ROZV/558/10/běl, kterým je osvědčeno, že stavba „ Silnice I/50 Neso-
vice, křižovatka „ je dle platného územního plánu obce Nesovice z roku 2004 a platné změny č. 2 územní-
ho plánu obce Nesovice ze dne 5. 3. 2010,  veřejně prospěšnou stavbou ve smyslu ust. § 1 odst. (2) zákona 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, v platném znění ( dále jen „ zákon č.
416/2009 Sb. „ ); na podkladě kterého je možné za podmínek uvedených v ust. § 2 odst. (3) zákona č. 
416/2009 Sb., oznámit zahájení předmětného stavebního řízení i bez předložení dokladů uvedených v ust.  
§110 odst. (2) písm. a) stavebního zákona

II.

Dokumentace ( DSP ) a  žádost  stavebníka , navrhuje  realizaci dílčí části stavby 
„ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ a to : 

 SO 102 –  Úprava silnice II/429 ………………………….……………..……………...............….  dále jen  „ SO 102 „
 SO 103 –  Chodníky ………………………………………….………………………..............….    dále jen „ SO 103 „
 SO 108-    Zaústění místních a účelových komunikací ……………………………...............…….  dále jen „ SO 108 „
 SO 109 –  Zpevnění svahu chodníku …………………………………….….……...............………  dále jen „ SO 109 „ 
 SO 202 -  Opěrná zeď ……………….……………………………………………...............……      dále jen „ SO 202 „

( dále jen „ dopravní stavba „ nebo „ stavba „ ) )

a) Stavebník ( investor ) dopravní stavby: 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4; adresa pro doručo-

vání : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, oprávněná osoba Ing. 
Věra Hoderová ……......................................................… dále jen „ Ředitelství silnic a dálnic ČR „

b) Předmět povolované dopravní stavby ( dle návrhu stavebníka a DSP ):

b1)  SO 102 –  Součástí objektu jsou úpravy konstrukce vozovky, osazení chodníkových obrubníků podél ko-
munikace. Úpravy silnice II/429 jsou rozděleny objekty SO 101 a SO 653. První část objektu řeší úsek od za-
čátku úpravy v km 0, 000 k hranici SO 101, která je určena spojnicí konců zaoblení hran  v křižovatce. Další 
úsek je vymezen od hranice objektu SO 101 ( za silnicí I/50 ) směrem na Koryčany a hranicí SO 653 Rekon-
strukce přejezdu v žkm 40, 188, která je tvořena závěrnou zídkou. Za přejezdem ( žkm 40, 188 ) pokračuje SO 
102 od hranice objektu přejezdu směrem na Koryčany až do konce úpravy v km 0, 130.
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b2) SO 103 – Předmětem objektu je vybudování nových chodníků a zároveň ( současně ) oprava stávajících 
chodníků. Konstrukce chodníků byly navrženy z betonové dlažby v celkové tl. 240 mm. Podél chodníku, který 
vede mezi silnicí I/50 a dráhou, je navrženo zábradlí, které se stáčí k přejezdu trati ČD ( v žkm 40, 188) a nava-
zuje na zábradlí za tímto přejezdem. Přechody přes komunikace jsou navrženy jako bezbariérové a detailní 
řešení je uvedeno v příloze B.6 Bezbariérové užívání.

b3) SO 108 – Tento stavební objekt řeší:
- připojení místní komunikace Kout
- připojení účelové komunikace k čerpací stanici pohonných hmot 
- připojení účelové komunikace k prodejně potravin
- připojení účelové komunikace ke škole

U napojení komunikace Kout se využije stávající konstrukce a provede se výměna vrstev  krytu v tl. 120 mm.
Obrusná vrstva je navržena z asfaltového koberce mastixového v tl. 40 mm. Připojení účelové komunikace ke 
škole se provede jako chodníkový přejezd s betonovou dlažbou ve stejné barvě jako navazující chodníky a od 
vozovky silnice II/429 bude oddělen nájezdovým silničním obrubníkem. Připojení účelových komunikací 
k prodejně potravin a k čerpací stanici pohonných hmot bude odděleno od silnice I/50 dvojřádkem ze žulových 
kostek. Odvodnění ( vpusť, přípojka ) je součástí připojení. 

b4) SO 109 – Na návodní straně je svah tělesa komunikace zpevněn záhozem z lomového kamene. V místech, 
kde je navržen chodník a  za chodníkem vychází těleso násypu je tato část součástí samostatného stavebního 
objektu. Jedná se o úsek stavby v rozsahu staničení km 0, 285 – 0, 400 a 0, 420 – 0, 440.

b5) SO 202 – Opěrná zeď budovaná v rámci stavby „ Silnice I/50 Nesovice, křižovatka „ navazuje na mostní
objekt SO 201. Opěrná zeď vymezuje koryto toku Hvězdličky ze tří stran. První část ohraničuje silnici II/429 a 
převádí veřejný chodník. Z prostorových důvodů je opěrná zeď v tomto místě konzolovitě vyložena nad koryto 
Hvězdličky.  Druhá část zpevňuje  druhý břeh toku. Třetí část tvoří stávající čelo, které bude zasanováno. 
Opěrná stěna je průměrné výšky 2, 70 m a konstantní tloušťky 0, 50 m. Maximální vyložení konzoly  vychází 
1, 10 m. Tloušťka konzoly je proměnná , v místě připojení ke zdi bude 0, 60 m, na konci pak 0, 30 m. Kon-
strukce stěny bude založena hlubinně na dvojici velkoprůměrových pilot 600 x 600 mm. Provázání výstuže 
stěny s výstuží piloty bude realizováno v základu výšky 0, 60 m a šířky 1, 20 m. Součástí objektu je úprava 
koryta kamenem do betonu odvodnění rubu zdi pomocí drenáže a osazení ocelového zábradlí se svislou výplní. 
Opěrná zeď bude vybudována v době, kdy bude provoz veden po stávající silnici I/50. Po dobu vrtání pilot je 
navržena výluka na silnici II/429 v délce mim. 14 dnů, provoz na silnici II/429 bude po tuto dobu veden po 
objízdné trase. Po dbou výstavby opěrné stěny bude na komunikaci II/429 provoz omezen na šířku cca 5, 5 m.V 
rámci zachování co největší průjezdné šířky silnice II/429 bude  výkopová jáma pažená štětovými stěnami po 
celé délce. 

c) Předmětem povolované dopravní stavby ( Městský úřad Bučovice, odbor dopravy je vázán rozsahem žá-
dosti stavebníka, podané dne 1. 2. 2010 ) není SO 901 – Opravy objízdných tras  (např. nutné osazení za-
tímních mostních provizórií na objízdných trasách č.1 a č. 2, což je podmiňující k výkonu stavebního po-
volení na provedení stavby, zejména, mimo jiné   SO 102, SO 202, dtto SO 101 – Úprava silnice I/50 !! ) 

d) Zhotovitel dopravní stavby : bude prováděna dodavatelsky, a to odborně způsobilou a oprávněnou     oso-
bou – stavebním podnikatelem ( viz. ust. § 153, § 160 stavebního zákona ), speciálnímu stavebnímu úřadu
nebyl zatím název a sídlo tohoto subjektu sděleno

ch)   Ostatní základní údaje o dopravní stavbě : 

1) Druh stavby - liniová, trvalá   dopravní  stavba veřejné dopravní infrastruktury 

2) Předpokládaná realizace dopravní stavby – rok 2010 - 2011

3) POV ( plán organizace výstavby ) : součástí dopravní stavby nejsou a nebudou obecné stavby a vodní díla. 
Zhotovitel stavby včas požádá o povolení uzavírek a o stanovení přechodného dopravního značení.
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III. 
Účastníci řízení ( dle § 109 stavebního zákona, výslovně )

„ (1) Účastníkem stavebního řízení je
      a) stavebník,
      b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, nejde-li o
          případ uvedený v písmenu g), 
      c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
      d) 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 navrhovanou stavbou přímo 
         dotčena,
       e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou 
         stavbou přímo dotčeno,
       f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
         navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
      g) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu  ve stavebním řízení, které se týká 
         domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle         
         zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na 
         společných částech domu činí více než jednu polovinu.
     (2) Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. 

IV.

OZNÁMENÍ

Městský úřad Bučovice, odbor dopravy  vykonávající přenesenou působnost jemu stanovenou , a to  podle   
ustanovení  § 16 odst. (1), § 40 odst. (1) , odst.  (4) písm. a) zákona o pozemních komunikacích,  podle § 15 
odst. (1) písm. c) stavebního zákona, v  působnosti speciálního stavebního úřadu u staveb silnic II. a III. třídy, u 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,  příslušný dle § 10 a § 11 správního řádu
podle ustanovení § 112  stavebního zákona, v souladu s ust. § 144 odst. (2) správního řádu, v souladu s ust. § 2 
odst. (3) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury,    tímto, po výzvě a usnesení ze 
dne 4. 2. 2010, po postupném doplnění žádosti,   oznamuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení zaháje-
ní stavebního řízení stavby SO 102, SO 103, SO 108, SO 109 a SO 202 podle ust. § 109 až § 115 stavebního 
zákona a současně podle ust. § 49 odst. (1) správního řádu ,  nařizuje k projednání předmětné  žádosti Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR ústní jednání, které bude spojeno s ohledáním na místě dne

ve středu 21. dubna 2010 v 8, 30 hod.

se schůzkou dotčených orgánů a účastníků řízení v zasedací místnosti Obecního úřadu Nesovice. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc ( viz. 
ust. § 33 správního řádu ).Ve smyslu ust. § 30 odst. (1) správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, 
kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu   
současně činit úkony jen jedna osoba ve smyslu ust. § 30 odst. (2) správního řádu. Ve smyslu ust. § 30 odst (4) 
správního řádu za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn samo-
správný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen. 
Ve smyslu ust. § 36 odst. (4) správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce 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, popř. bydliště mimo území Čes-
ké republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu (stavebnímu úřadu) 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Účastníci řízení a jejich zástupci 
mohou nahlížet do spisu řízení, vedeného pod shora uvedenou spisovou značkou u Městského úřadu Bučovice, 
odboru dopravy,  dveře č. 129 ve dnech pondělí a středa v době od 8, 00 do 17, 00 hod.  a dále při ústním jed-
nání. Městský úřad Bučovice, odbor dopravy současně  upozorňuje dotčené odgány, že závazná stanoviska a 
námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání dne 21. dubna 2010, jinak k nim ne-
bude přihlédnuto. V souladu s ust. § 114 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatnit námitky proti DSP, 
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způsobu provádění a užívání stavby nebo proti požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno  
jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě.K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatně-
ny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře 
anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. Při ústním jednání dne 21. dubna 2010 bude v souladu 
s ust. § 36 odst. (3) správního řádu dána před vydáním stavebního povolení účastníkům předmětného stavební-
ho řízení, možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve věci. Tento způsob vedení správního řízení je 
v souladu se zásadou ekonomie a rychlosti správního řízení podle ust. § 6 odst. (1), (2) správního řádu a 
v souladu s procesními právy účastníka správního řízení podle ust. § 36 a souvisejících ust. správního řádu. 

Vyhotoveno dne : 22. 3.  2010
Vypraveno   dne : 22. 3. 2010

                                            „ otisk úředního razítka „
                                                                                                              Kučera Karel
                                                                                                   úředník , úseku silničního hospodářství
                                                                                              v působnosti  speciálního stavebního úřadu

Městský úřad Bučovice - speciální stavební úřad posoudil předmětnou liniovou stavbu jako stavbu s velkým 
počtem účastníků ,  což odůvodňuje oznámení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky ( viz.  § 144 odst. 1 
správního řádu )

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů  -   poslední  den této lhůty  je dnem doručení.

Rozhodujícím datem pro doručení tohoto oznámení je datum vyvěšení vyhlášky na úřední desce Města Bučovi-
ce,  a na úřední desce Obce Nesovice, viz. § 22 , § 25 odst. 2 a 3 správního řádu,  nikoliv doručení této písem-
nosti poštou. 

Doručí se:

a) Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. ( 1)  písm. a) a b), § 113 odst. (3)  stavebního zákona a 
podle ust.§ 27 odst. (1) správního řádu :

 Ředitelství silnic a dálnic ČR , Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno,  Ing. Věra Hoderová, IDDS:  
n75aau3 ( přes DS MD ČR );    v zastoupení  HBH Projekt, spol. s r.o., Tomáš Jedlička, IDDS : e5y9wa6

 Obec Nesovice , IČ 00292141, IDDS 7dcbcgm, Nesovice 305, 683 33 Nesovice 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, IDDS  k3nk8e7; s adresou pro doru-

čení: Správa a údržba silnic Jmkraje, p.o.k., oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov 
 České dráhy, a.s. , IČ 70994226, IDDS e52cdsf , nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – Nové 

Město; s adresou pro doručení : České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 
Brno

 RS + SYNEK, s.r.o. , IČ 60745550, IDDS  xgvyc2n  , Veslařská 507/179, 637 Brno
 Zemědělská vodohospodářská správa, IČ 00020451  , IDDS nt6airr , organizační složka státu, Hlinky 

131/60, 603 00 Brno; s adresou pro doručení: Zemědělská vodohospodářská správa, detašované pracoviště 
Vyškov, Palánek 1 - Agrodům, 682 01 Vyškov

toto oznámení o zahájení řízení a veřejná vyhláška se doručuje do vlastních rukou.

ostatní účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 písm. c) až g)  stavebního zákona, v postavení účastníků 
podle ust.  §27 odst. ( 2 ), (3)  správního řádu :

toto oznámení o zahájení řízení a veřejná vyhláška se doručuje touto veřejnou vyhláškou .
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b) Dotčené orgány   a   ostatní :
 Policie České republiky, KŘP Jmkraje, DI Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, IČ 75151499  , IDDS 

jydai6g
 Policie České republiky, KŘP Jmkraje, odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ 

75151499  , IDDS jydai6g
 Krajský úřad Jmkraje, Odbor dopravy, odd. pozemních komunikací, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 

70888337 , IDSD x2pbqzq
 Krajský úřad Jmkraje, Odbor dopravy, odd. veřejné osobní dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 

70888337 , IDSD x2pbqzq
 Městský úřad Bučovice, obecný Stavební úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
 Městský úřad Bučovice, odbor ŽP,  Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
 Městský úřad Bučovice, odbor ŽP – speciální vodoprávní stavební úřad,  Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
 MěÚ Bučovice, odbor dopravy, úsek DZ, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
 Hasičský záchranný sbor JMkraje, úz. odbor Vyškov, Hraničky 425,  682 01 Vyškov, IČ  70884099 , IDDS  

ybiaiuv
 Krajská hygienická stanice JMkraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Vyškov, Masarykovo nám. 16, 

682 01 Vyškov, IČ 71009191  , IDDS  jaaai36
 Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ  49970607  , IDDS yhscfc9
 Telefónica O2 Czech Republik, a.s., J. Babáka 2733/11, 662 90 Brno, IČ 60193336  , IDDS  d79ch2h
 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská ul . 410/13, 672 01 Vyškov, IČ 49454587  , IDDS  d4jumdj
 Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí, O.S, IČ 70856991, Sovětská ul. 912, 685 01 Bučovice
 Projektant stavby : SHB, akciová společnost, IČ 25324365  , IDDS v8ff9yx , Štefánikova 849/21, 602 00 

Brno-Veveří; s adresou pro doručení: SHB, a.s., Pobočka Kamenická 656/56, 170 00 Praha 7
 HBH Projekt, spol. s r.o., IČ 44961911, IDDS e5y9wa6 , Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
 E.ON Distribuce, IČ 26078198, 370 49 České Budějovice, v zast. E.ON Česká republika s.r.o., IČ 

25557238,  370 49 České Budějovice; s adresou pro doručení: E.ON Česká republika, Lidická 1873/36, 
659 44 Brno, IČ 25733591, IDDS 3534cwz

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace , IČ 70994423  , IDDS uccchjm , Dlážděná 1003/7, 110 
00 Praha 1 – Nové Město; s daresou pro doručení : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

 Drážní úřad, IČ 61379425  , IDDS  5mjaatd  , sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 773/1, 772 58 
Olomouc

 ČD – Telematika, a.s., IČ 61459445  , IDDS  dgzdjrp, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov ; 
s adresou pro doručení : ČD-Telematika, s.s. , pobočka  Brno-Židenice, servis kabelových sítí Brno, Neza-
myslova 20a, 615 00 Brno

 Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, nám. Čs. Armády 2, 682 01 Vyškov, IČ 00292427  , IDDS  
wc6bqdy

 Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, IDDS  m49t8gw , Dřevařská 11, 601 75 Brno
 Ministerstvo obrany ČR, IČ 60162694  , IDDS hjyaavk  , Hradčany, Tychova 221/1, 160 00 Praha 6;+ 

s adresou pro doručení : MO ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Br-
no-Židenice

 Národní památkový ústav, Valdštejské nám. 3, 118 01 Praha 1; s adresou pro doručení: NPÚ, územní pra-
coviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno

 Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072 ,, IDDS  mrbaiz9  , Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-
Žižkov; s adresou pro doručení : PF ČR, územní pracoviště Brno, Hroznová 17, 603 00 Brno

c) K vyvěšení této veřejné vyhlášky a  oznámení   na  úřední desce   +  zveřejnění  způsobem  umožňují-

cím  dálkový  přístup ( s žádostí  ve smyslu  § 25 odst. 3 správního řádu ) :

 MěÚ Bučovice, podatelna , k vyvěšení na  úřední desku Města Bučovice – zde

 Obecní úřad Nesovice, k vyvěšení na úřední desku Obce Nesovice
 MěÚ Bučovice, správa sítě, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice - ke zveřejnění umožňujícím dálkový přístup  e-mail: 

splouchp@bucovice.cz , kirchner@bucovice.cz
 OÚ Nesovice, správa sítě, Nesovice 305, 683 33 Nesovice – ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

email: ounesovice@iol.cz  
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Na úřední desce Obce Nesovice a Města Bučovice v listinné podobě:

Vyvěšeno dne : 
………………………………………………………………………………………………………..
                                          Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení  

Sňato  dne : ………………………………………………………………………………………………………..
                                          Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje   sejmutí   

Zveřejněno ( zpřístupněno ) na www. stránkách Obce Nesovice  a  Města  Bučovice v elektronické podo-
bě:

Vyvěšeno dne : 
………………………………………………………………………………………………………..
                                          Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení  rozhodnutí

Sňato  dne : ………………………………………………………………………………………………………..
                                          Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje   sejmutí   rozhodnutí

Městský úřad Bučovice, Obec  Nesovice  a Obecní úřad  Nesovice  se žádají o bezodkladné :
 Vyvěšení této veřejné vyhlášky a oznámení na úřední  desce Města Bučovice, na úřední desce Obce Neso-

vice  a poté o její vrácení Městskému úřadu Bučovice , odboru dopravy, s potvrzením o  jejím vyvěšení  a  
o jejím sejmutí

 O zveřejnění  této veřejné   vyhlášky a oznámení formou a způsobem, umožňující dálkový přístup
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