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Žadatel:
Tomáš Bednařík, 28.1.1981, Měšťanská č.p. 777/46, Tuřany, 620 00 Brno
Stavba:
pozemek parc. č. 2194/696 k.ú. Slatina, obec Brno – oplocení pozemku při ul. Bučkova 1a

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 26.07.2017 podal pan Tomáš Bednařík, 28.1.1981, Měšťanská č.p. 777/46, Tuřany, 620 00 Brno
(dále jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „oplocení“ na pozemku parc. č.
2194/696 k.ú. Slatina, při. ul. Bučkova 1a, obec Brno (dále jen "záměr"). Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Jednoduchý popis stavby:
Jedná se o oplocení pozemku parc. č. 2194/696 k.ú. Slatina, obec Brno v délce cca 37 m. Plot sestává
z betonových dílců, 18ks betonových sloupků a betonových desek skládaných do sebe. Výška oplocení
činí 2 m, dílce 185x50x4cm. Plot nebude vázán ke stavbě domu Bučkova 1a. Záměr nevyvolává nové
nároky na technickou ani dopravní infrastrukturu. Sousední parcely dotčené stavbou oplocení: 2194/666,
2194/697, 2194/699, 2194/731, 2194/694 vše k. ú. Slatina, obec Brno.
Úřad městské části města Brna, Brno - Slatina, Odbor výstavby a územního rozvoje - stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně
příslušný podle § 11 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), věcně a místně
příslušný podle čl. 18 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, v souladu s ust. § 87 stavebního zákona o z n a m u j e zahájení
územního řízení a současně v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona u p o u š t í od ústního
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni
doručení. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí můžete uplatnit u stavebního úřadu do doby
vydání rozhodnutí v úřední dny (Po 8:00-17:00 hod a Stř 8:00-17:30 hod). V ostatní dny po předcházející
domluvě.
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Poučení:
Dle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a
námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Podle ust. § 89 odst. 2 k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Podle ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. 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) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat
námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

otisk razítka

Ing. Jitka Pokorová,
vedoucí odboru výstavby a
územního rozvoje
Vydání územního rozhodnutí podléhá zaplacení správního poplatku podle pol. č. 17 odst. 1 písm. e) zák.
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých),
které lze zaplatit bezhotovostním převodem. Fakturu obdržíte u vyřizujícího referenta v momentě před
vydáním rozhodnutí.
Doručí se:
Účastník podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): žadatel
-

Tomáš Bednařík, Měšťanská č.p. 777/46, Tuřany, 620 00 Brno

Účastník podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):obec, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
-

Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, zastoupena starostou městské části Jiřím
Idesem, sídlo: Tilhonova 59, Brno 62700

Účastníci podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- vlastníci pozemků par. čís. 2194/697 k.ú. Slatina, obec Brno,
- vlastník pozemku par. čís. 2194/694 k.ú. Slatina, obec Brno,
- vlastník pozemků par. čís. 2194/731 k.ú. Slatina, obec Brno,
- vlastník pozemků par. čís. 2194/666 k.ú. Slatina, obec Brno,
- vlastník pozemků par. čís. 2194/699 k.ú. Slatina, obec Brno.
Dále obrdží:
-

spis, OÚO

Č.j. MCBSLA/04870/17/OVÚR/MK

str. 3

Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů po dni vyvěšení na úřední desce Úřadu
městské části města Brna, Brno-Slatina. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Zveřejnění umožňující dálkový přístup ukončeno dne:
Otisk razítka a podpisu orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto dokumentu a jeho zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup:

