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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Městys Brankovice, IČ 00291668, Náměstí 101, Brankovice, 683 33 Nesovice, zastoupený na základě
plné moci Ing. Lukášem Lužou, IČ 88622193, B. Němcové 358, Brankovice, 683 33 Nesovice
(dále jen "stavebník") podal dne 14.11.2019 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání
společného povolení na stavbu:
Brankovice, oprava komunikace ul. Tasova
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. KN 124, KN 352/2, KN 447/2, KN 447/3, KN 4102/1, KN 4102/9
v katastrálním území Brankovice.
Stavba obsahuje:
Vybudování nového chodníku propojujícího stávající síť chodníku v obci se školou. Délka chodníku je
218,42 m se šířkou mezi obrubníky 2 m. Materiál betonová dlažba.
Stávající komunikace (silnice) bude odstraněna včetně podkladních vrstev a následně vybudována nová
konstrukce vozovky. Povrch bude z kamenných oseků. Součástí vybudování komunikace jsou parkovací
stání.

Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Oddělení stavebního úřadu, Úsek
silničního hospodářství, pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu podle ust. § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnosti
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, v souladu s ust. § 16 odst. 1 zákona o
pozemních komunikacích, a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje účastníkům řízení a
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dotčeným orgánům zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje k
projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

28 února 2020 (pátek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě v Brankovicích.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u zdejšího speciálního stavebního úřadu, v kanceláři dveře č.
122, v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu, v době od 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 17:00 hod. (v jiné dny
po předchozí telefonické domluvě) a při ústním jednání.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
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 50.000 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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.

Ing. Pavel Benda v.r.
oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení: Ing. Pavel Benda
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Brankovice a zdejšího
správního orgánu, následně bude opatřeno kulatým razítkem, podpisem a zasláno zpět na SÚ Bučovice.

Na úřední desce:
Vyvěšeno dne: 14.01.2020

Sejmuto dne: ....................................

V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne: 14.01.2020

Sejmuto dne: ....................................

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
Obdrží:
Účastníci stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona
(doručení jednotlivě)
písm. a) – stavebník:
Městys Brankovice, IČ: 00291676, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, ID DS: dnqbfcn, se žádostí o
bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu 15-ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení
po uvedené době.
Účastníci stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona
(doručení jednotlivě)
písm. 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 prováděním
stavby přímo dotčena:
Jaroslava Havlová, Tasova 87, 683 33 Brankovice
Marek Vérosta, Tasova 87, 683 33 Brankovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona
(doručení veřejnou vyhláškou)
písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno:
pozemky v katastrálním území Brankovice parc.č. KN 110/1, KN 110/2, KN 114, KN 117, KN 118, KN 121,
KN 123/1, KN 125, KN 128/1, KN 128/2, KN 129/1, KN 129/2, KN 132, KN 136/1, KN 211, KN 358, KN
361/1, KN 361/2, KN 116/2, KN 4161, 4178
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dotčené orgány
(doručení jednotlivě)
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, IDDS:
jydai6g
MÚ Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, zde
MÚ Bučovice, Odbor životního prostředí, zde
MÚ Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy, zde
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