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Oznámení zahájení územního řízení
Dne 23.06.2016 podala Obec Nové Sady,IČ:00842168,Nové Sady č.p.72,595 01 Velká Bíteš
zastoupená na základě plné moci ing.Jiřím Pöschlem,bytem U Stadionu č.p. 574c,595 01 Velká
Bíteš žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby :

„PRODLOUŽENÍ STL PLYNOVODU + 2 KS STL PŘÍPOJEK “
na pozemcích parc.č.:599/7(ostatní plocha,ostatní komunikace),290/19 (ostatní plocha,ostatní
komunikace),290/14 (orná půda),290/15(orná půda)290/26 (orná půda),290/27 (orná půda),290/20
(ostatní plocha,ost. komunikace),599/9(ostatní plocha,jiná plocha) v obci Nové Sady a kat.ú.Nové
Sady u Velké Bíteše.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Účel stavby:
Účelem stavby je napojení lokality určené k výstavbě rodinných domů na inženýrské sítě – STL
plynovod.
Soubor staveb obsahuje tyto objekty:
-

STL plynovod PE 100 SDR 11,DN 63x5,8 – délky 70,5 m (napojený na stávající STL
plynovod DN 63)
2 ks STL přípojek PE 32 délky 6,0m a 1,2m

Odbor výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. d) a
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení § 190
odst.1 stavebního zákona a podle § 11 odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ ), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst.
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1 správního řádu a § 87, odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům.
U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního
zákona, upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň stanoví, že účastníci řízení mohou své námitky a připomínky a dotčené
orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději
do 15

dnů od doručení tohoto oznámení,

jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají postavení jako účastníka
řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v odst.4 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 písm. a) a b) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle §85 odst. 2 písm. c) může v územním řízení uplatňovat
námitky, pouze v rozsahu ,v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu
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. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k
jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se
o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně
věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a
ŽP (návštěvní dny pondělí a středa 08.00 - 11.30 a 12.30 – 17.00 hod a kdykoliv po domluvě
s oprávněnou úřední osobou tohoto spisu) a při ústním jednání.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve
smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 20 dnů od obdržení tohoto oznámení. Jedná se
o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu
pro možnost uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k
nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 89 odst. 1
stavebního zákona.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Jana Balášová
referentka odboru výstavby a ŽP
MěÚ Velká Bíteš
Doručí se:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
Podle ustanovení § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona:
ing.Jiří Pöschl,U Stadionu č.p.574c,595 01 Velká Bíteš (zastupující Obec Nové Sady,Nové Sady
č.p.72,595 01 Velká Bíteš)
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Podle ustanovení § 85 odst.1 písm.b) + odst.2,písm.a) stavebního zákona:
Obec Nové Sady,Nové Sady č.p.72,595 01 Velká Bíteš
Podle ustanovení § 85 odst. 2 ,písm.a + b) stavebního zákona
Ing.Michal Kliment, Nové Sady č.p.68, 595 01 Velká Bíteš
Markéta Prášková, U Stadionu č.p.474, 595 01 Velká Bíteš
Jiří Pöschl, Oldřichova č.p.528, 128 00 Praha 28
Lada Řezníčková, Nové Sady č.p.32, 595 01 Velká Bíteš
Bohuslava Cahová, Nové Sady č.p.56, 595 01 Velká Bíteš
Zdeněk Poledňa, Nové Sady č.p.62, 595 01 Velká Bíteš
Jana Poledňová, Nové Sady č.p.62, 595 01 Velká Bíteš
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.6, 370 49 České Budějovice (zastupující E.ON
Distribuci,a.s. F.A.Gerstnera č.p.6, 370 49 České Budějovice)
RWE Distribuční služby,s.r.o., Plynárenská č.p.1, 657 02 Brno (zastupující RWE GasNet,s.r.o.,
Kližská 940/96,401 17 Ústí nad Labem
Dotčené orgány: (doporučeně)
Městský úřad, odbor výstavby a RR, úřad ÚP, Radnická č.p.29, 594 13 Velké Meziříčí
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor ŽP, Radnická č.p.29, 594 13 Velké Meziříčí
Na vědomí:
Lesy ČR,LS Náměšť nad Oslavou
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