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V Pohorelicích dne 05.11.2008

Obec Ivan
Ivan 267
691 23 POHORELICE
ICO: 00600164

v zast.: AQUA CENTRUM Brec1av S.LO., Kapustova 14, 690 06 Brec1av, ICO 60710063

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO RÍZENÍ
A NARÍZENÍ VEREJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 29.10.2008 podala obec Ivan, Ivan 267, ICO: 00600164 v zast.: AQUA CENTRUM
Brec1av S.LO., Kapustova 14, 690 06 Brec1av, ICO 60710063 žádost o vydání územního
rozhodnutí na stavbu: Ivan - ulice U hrište, technická infrastruktura na pozemcích parc.c.
KN (PK) 1926 (1920, 1921),2010/1,2020/1,2023, 1677/2, 1677/4,927/133 (1806/1) v kat.
území Ivan.

MeÚ Pohorelice, odbor územního plánování a stavební úrad, jako stavební úrad príslušný
podle § 13 odst.1 písm.f) zákona c.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu,
v platném znení (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního
zákona, oznamuje zahájení územního rízení a soucasne narizuje k projednání žádosti verejné
ústní jednání na den

09.12.2008 v 10:00 hod.
se schuzkou pozvaných: v zasedací místnosti c. C335 MeÚ Pohorelice - 3.NP.

Dotcené orgány, úcastníci rízení a verejnost mohou závazná stanoviska, námitky a
pripomínky, poprípade dukazy uplatnit nejpozdeji pri ústním jednání, jinak k nim nebude
prihlédnuto. Úcastníci rízení mohou nahlížet do podkladu v kancelári stavebního úradu
Mestského úradu Pohorelice, ve dnech pondelí a streda od 8- 17 hodin, v ostatních pracovních
dnech po predchozí domluve.

Nechá-li se nekterý z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
K jednání predloží žadatel vyjádrení KHS JmK Breclav a HZS JmK Brno.
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Poucení:

Úcastníci jsou oprávneni navrhovat dukazy a cinit jiné návrhy po celou dobu rízení až do
vydání rozhodnutí. Úcastníci mají právo vyjádrit v rízení své stanovisko. Úcastníci se mohou
pred vydáním rozhodnutí vyjádrit k podkladum rozhodnutí, poprípade navrhnout jejich
doplnení.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho zámeru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladne poté, co bylo narízeno verejné ústní jednání, vyvešena na
vhodném verejne prístupném míste u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámer uskutecnit,
a to do doby verejného ústního jednání.

Zúcastní-li se verejného ústního jednání více osob z rad verejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmarení úcelu verejného ústního jednání, zvolí si spolecného zmocnence.
K závazným stanoviskum a námitkám k vecem, o kterých bylo rozhodnuto pri vydání
územního nebo regulacního plánu, se neprihlíží. Úcastník rízení ve svých námitkách uvede
skutecnosti, které zakládají jeho postavení jako úcastníka rízení, a duvody podání námitek;
k námitkám, které nesplnují uvedené požadavky, se neprihlíží.

Poverený zamestnanec stavebního úradu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávnen
pri plnení úkolu vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vedomím jejich vlastníku pri
zjištování stavu stavby a pozemku nebo opatrování dukazu a dalších podkladu pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatrení.

ESTSKÝ ÚRA
odbor ÚZ8mnlho plánování a stavebnf úrad

, 23 POHOt\
~

Ing. Jana Dvoráková, V.r.
vedoucí odboru územního plánování a
stavebního úradu

Toto oznámení musí být vyvešeno po dobu minimálne 15 dnu na úrední desce MeÚ
Pohorelice a na úrední desce OÚ Ivan. Patnáctý den vyvešení je dnem dorucení.

Vyvešeno dne: Sejmuto dne:

Podpis a razítko odpovedné osoby: .

Dorucí se:

Úcastníci rízení (doporucene do vlastních rukou na dorucenku):
Obec Ivan v zast.: AQUA CENTRUM Breclav s.r.o., Kapustova 14, 690 06 Breclav

Úcastníci rízení dle § 85 odst. 2 a ostatní (verejnou vyhláškou):
Obec Ivan

Úrad pro zastupování státu ve vecech majetkových, OP Breclav
Koubková Marie, Ivan 4,691 23
Povodí Moravy, s.p., Drevarská 11, 601 75 Brno
Zemedelská vodohospodárská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje pracovište Breclav nám.
T.G.M., 13 69002 Breclav
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E.ON Ceská republika, a.s. Hodonín
VaK Brec1av, a.s., Cechova 23,690 11 Brec1av
vlastníci sousedních pozemku

Dotcené orgány (doporucene):
MeÚ Pohorelice, odbor ŽP

MeÚ Pohorelice, odbor dopravy a SH
KHS JMK, územní pracovište Brec1av
HZS JMK, Brno

Na vedomí:

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Dolní Vestonice
MeÚ Pohorelice, KT - se žádostí o vyvešení na Úrední desce
OÚ lvan - s žádostí o vyvešení na úrední desce
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