ÚŘAD MĚSTYS E NÁMĚŠŤ NA HANÉ
stavební úřad
nám. T.G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané
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TEL.:
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2876/2011/Pa
Pavla Palátová
585952254, 585757813
stavebni@namestnahane.cz
2.1.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Hana Dospivová, nar. 31.10.1958, Kníničky 5, 783 44 Drahanovice
OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Hana Dospivová, nar. 31.10.1958, Kníničky 5, 783 44 Drahanovice
(dále jen "stavebník") podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
Přístavba a stavební úpravy RD č.p.5 pro vznik turistické ubytovny, přípojka plynu,
dešťové kanalizace, jímka na vyvážení, přípojka k jímce, parkovací stání
Drahanovice, Kníničky č.p. 5
na pozemku st. p. 201, parc. č. 1139, 1142, 1188 v katastrálním území Ludéřov.
K podané žádosti bylo vydáno stavebním úřadem rozhodnutí č.j. 2876/2011/Pa dne
25.6.2012, ke kterému bylo podáno odvolání a výše uvedené rozhodnutí bylo Krajským
úřadem v Olomouci zrušeno a vráceno k novému projednání. Stavebník byl vyzván dne
19.12.2012 k doplnění podkladů žádosti a byla mu stanovena lhůta k provedení úkonu.
Stavebník požadované doklady doplnil dne 2.1.2013 podáním u zdejšího stavebního
úřadu. Vzhledem k tomu, že byly shromážděny podklady pro posouzení žádosti a pro
následné vydání nového rozhodnutí, oznamuje stavební úřad pokračování řízení.
Úřad městyse v Náměšti na Hané, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87
odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení pokračování společného řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den
5.února 2013 v 9,30 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby – před RD č.p.5 Kníničky.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě
důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci
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řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městyse v Náměšti na Hané,
stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést
ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního plánu, se 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.
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.
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.
Pavla Palátová
vedoucí stavebního úřadu
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu městyse
Náměšť na Hané, na úřední desce stavebního úřadu, na úřední desce Obce Drahanovice
a na www.stránkách městyse Náměšť na Hané a obce Drahanovice.
Vyvěšeno dne ............................................. Sejmuto dne .................................................
(na úřední desce)
Vyvěšeno dne ............................................. Sejmuto dne .................................................
(na www.stránkách)
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdělovník:
1.ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ:
účastníci řízení:
- žadatel a obec: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Dospivová Hana, Kníničky č.p.5
Obec Drahanovice, IDDS: ba4bemj
- vlastníci a správci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn:
(veřejnou vyhláškou)
Dospivová Hana, Kníničky č.p.5 (parc. č. 201 st., 1188)
Obec Drahanovice, č.p. 144, 783 44 Drahanovice (parc. č. 1139)
Správa silnic Olom. kraje, Lipenská 120 č.p. 753, 772 11 Olomouc (parc. č. 1142)
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a č.p. 1191, 779 11 Olomouc (parc. č. 1142)
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a pozemkům
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: (veřejnou vyhláškou)
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120 č.p. 753, 772 11 Olomouc
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a č.p. 1191, 779 11 Olomouc
Štencl Josef, č.p. 31, 783 42 Slatinice – Lípy (parc. č. 200 st.,1186) a
Štenclová Hana, č.p. 15, 783 44 Drahanovice – Kníničky (parc. č. 200 st.,1186)
zastoupeni JUDr. Vladislavou Rapantovou, Olomouc, Dukelská 4
Ing. Filková Ludmila, Tyršova 62, č.p. 2392, Královo Pole, 312 00 Brno
(parc. č. 222 st., 1122/, 1128/11)
Dospivová Hana, Okružní č.p. 527, 788 13 Vikýřovice (parc. č. 223 st.)
Obec Drahanovice, č.p. 144, 783 44 Drahanovice (parc. č. 1140, 1187, 1198)
Fink Stanislav, č.p. 2, 783 44 Drahanovice - Kníničky (parc. č. 1184)
Finková Sylvia, č.p. 2, 783 44 Drahanovice - Kníničky (parc. č. 1184)
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- vlastníci a správci dotčené technické infrastruktury (veřejnou vyhláškou)
MIS Protivanov, Za školou, 798 48 Protivanov
Obec Drahanovice, č.p. 144, 783 44 Drahanovice
Na vědomí (datovou schránkou:
Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Policie ČR, DI, Holická, 779 00 Olomouc
NIPI, Olomouc, Jungmannova ul.
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Dotčené správní úřady (datovou schránkou:
KHS Olomouckého kraje, IDDS: 7zyai4b
HZS Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
Statutární město Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, odd.ÚP, IDDS: kazbzri
Statutární město Olomouc, odbor životního prostředí, IDDS: kazbzri
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2.STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
účastníci řízení:
- žadatel a obec: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Dospivová Hana, Kníničky č.p.5
Obec Drahanovice, IDDS: ba4bemj
- vlastníci a správci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn:
(do vlastních rukou, datovou schránkou)
Dospivová Hana, Kníničky č.p.5 (parc. č. 201 st., 1188)
Obec Drahanovice, č.p. 144, 783 44 Drahanovice (parc. č. 1139)
Správa silnic Olom. kraje, Lipenská 120 č.p. 753, 772 11 Olomouc (parc. č. 1142)
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a č.p. 1191, 779 11 Olomouc (parc. č. 1142)
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a pozemkům
může být stavebním povolením přímo dotčeno:(do vlastních rukou,datovou schránkou)
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120 č.p. 753, 772 11 Olomouc
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a č.p. 1191, 779 11 Olomouc
Štencl Josef, č.p. 31, 783 42 Slatinice – Lípy (parc. č. 200 st.,1186) a
Štenclová Hana, č.p. 15, 783 44 Drahanovice – Kníničky (parc. č. 200 st.,1186)
zastoupeni JUDr. Vladislavou Rapantovou, Olomouc, Dukelská 4
Ing. Filková Ludmila, Tyršova 62, č.p. 2392, Královo Pole, 312 00 Brno
(parc. č. 222 st., 1122/, 1128/11)
Dospivová Hana, Okružní č.p. 527, 788 13 Vikýřovice (parc. č. 223 st.)
Obec Drahanovice, č.p. 144, 783 44 Drahanovice (parc. č. 1140, 1187, 1198)
Fink Stanislav, č.p. 2, 783 44 Drahanovice - Kníničky (parc. č. 1184)
Finková Sylvia, č.p. 2, 783 44 Drahanovice - Kníničky (parc. č. 1184)
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- vlastníci a správci dotčené technické infrastruktury (datová schránka)
MIS Protivanov, Za školou, 798 48 Protivanov
Obec Drahanovice, č.p. 144, 783 44 Drahanovice
Na vědomí (dat.schránka):
Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Policie ČR, DI, Holická, 779 00 Olomouc
NIPI, Olomouc, Jungmannova ul.
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Dotčené správní úřady (dat.schránka):
KHS Olomouckého kraje, IDDS: 7zyai4b
HZS Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
Statutární město Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, odd.ÚP, IDDS: kazbzri
Statutární město Olomouc, odbor životního prostředí, IDDS: kazbzri

