MĚSTSKÝ ÚŘAD BZENEC
STAVEBNÍ ÚŘAD
náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČ 00284807, DIČ: CZ00284807

Váš dopis č.:

Obec Těmice

Ze dne:
Spis. zn.:

STAV/15/0057

IČ 002 85 404

Naše č. j.:

15/03967/STAV/STEJ

Vyřizuje:

Jana Štefanovová

696 84 Těmice 176

Tel. / Mob.:

518306425

zastoupená
Geprostav projekce s.r.o.

e-mail:

IČ 292 21 714
Ve Bzenci:

Plucárna 3832/1a

14.7.2015

695 01 Hodonín
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o pokračování územního řízení
Dne 9.2.2015 podal investor – Obec Těmice IČ 002 85 404, 696 84 Těmice 176 zastoupená
Geprostav projekce s. r. o, IČ 292 21 714, Plucárna 3832/1a , 695 01 Hodonín žádost vedenou
pod č. j. 15/03967/STAV/STEJ sp. zn. STAV/15/0057 o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby
„Zasíťování farma Těmice“
na pozemcích parc. č. 598/84, 598/61, 598/62, 598/63, 598/78, 598/59, 598/58, 598/56, 598/55,
598/54, 598/51, 598/47, 598/49, 598/43, 598/39, 598/35, 598/32, 598/28, 598/27, 598/26, 598/25,
598/23, 598/20, 598/17, 598/14, 598/11, 598/9, 598/8, 598/5, 598/4, 535/1 , 535/3, 535/2, 570/1,
598/91, 271/1, 273, 569/1 v k. ú. Těmice u Hodonína.
Stavba se člení na objekty: SO – 01 Komunikace, SO – 02 Vodovod, SO - 03 Kanalizace, SO – 04
Plynovod.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Bzenec, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle § 13 odst. 1 písm e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění , v
souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona

oznamuje

Telefony: ústředna - 518/306 411, podatelna a sekretariát – 518/306 416, fax: 518/306 432
e-mail: podatelna@bzenec.cz, ID datové schránky: uyvb2ie
bankovní spojení : KB Hodonín, pob. Bzenec č.ú.: 3529671/0100
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zahájení – pokračování územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a
jelikož jsou stavebnímu úřadu známy poměry v území upouští od ústního jednání a stanoví lhůtu na
vyjádření
do 17.8.2015.

K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož
rozhodnutí či opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k návrhu získáno před oznámením
zahájení územního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k návrhu, platí, že z hlediska jím
sledovaných veřejných zájmů se stavbou či jiný opatřením v území souhlasí.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží.
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) a b) stavebního zákona může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, 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. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Po uplynutí lhůty k podání námitek, ve smyslu stavebního zákona, mohou účastníci řízení, podle § 36
odst 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nahlédnout do podkladů a vyjádřit se k úplným podkladům
pro rozhodnutí do 3 dnů, od výše uvedeného termínu. Po těchto lhůtách stavební úřad ve věci
rozhodne.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na stavebním úřadě Městského úřadu Bzenec , Náměstí
Svobody 73, u vyřizující oprávněné úřední osoby v návštěvní dny Po,St. 7-17 . Nechá-li se některý z
účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Jana Štefanovová
referentka stavebního úřadu

Doručí se:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stav. zákona – doručení jednotlivě
Obec Těmice, 696 84 Těmice 176
zastoupená Geprostav projekce s.r.o, Plucárna 3832/1a , 695 01 Hodonín
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stav. zákona – doručení jednotlivě
TV-marketing Těmice, s.r.o., 696 84 Těmice 203
Roman Juřík, Bzinská 270, 696 81 Bzenec
Milan Vítek, 696 84 Těmice 265
Adolf Kosek, 696 84 Těmice 280
Zdeňka Kosková , 696 84 Těmice 280
Účastníci řízení podle ust § 85 odst. 2 písm. b) stav. zákona - doručení veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám
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E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
RWE DS , Plynárenská 499/1, 65702 Brno
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle
Obec Těmice
Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 572, 574, 576, 579, 582/1, 582/2, 586, 587, 535/4, 592/1, 592/8,
592/11, 592/74, 598/50, 598/6, 568/1, 598/3, 598/93, 598/94, 1128/3, 1128/56, 1128/55, 1128/54,
1128/53, 1128/52, 1128/51, 1128/50, 1128/49, 1128/48, 1128/2, 1128/47, 1128/46, 1128/45, 1128/44,
1128/43, 1128/42, 1128/41, 1128/40, 1128/39, 1128/38, 1128/371128/33, 1128/34, 1128/35, 1128/36,
1127/58, 1127/57, 1127/56, 1127/55, 1127/54, 1127/53, 1127/52, 1127/51, 1127/50, 1127/49, 1127/48,
1127/47, 1127/46, 1127/45, 1127/44, 1127/43, 1127/42, 1127/41, 1127/40, 1127/39, 1127/38, 1127/37,
1127/36, 1127/160, 1127/87, 1127/88, 1127/35, 569/2, 570/2, 568/2
Dotčené orgány: doporučeně DS
Městský úřad Kyjov, Odbor ŽPÚP, Masarykovo nám. 30, 69701 Kyjov 1
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, tř. Bří. Čapků 3, 69503
Hodonín 3
Krajská hygienická stanice JMK, na Plucárně 1a, 695 026 Hodonín
Na vědomí:0
Dále obdrží:
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doučenou (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který vede řízení). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne
Sejmuto z úřední desky dne
Vyřízení této žádosti podléhá dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
správnímu poplatku ve výši celkem: 20000,- Kč slovy: dvacet tisíc korun českých ( položka č. 17.
bod 1. písm.f) ve výši 20000,- Kč, )
Proto vyzýváme stavebníka dle ust. § 6 odst. 1 citovaného zákona, abyste uvedenou částku uhradil
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této výzvy. V případě, že provedete úhradu prostřednictvím
banky, uveďte v příslušném dokladu o zaplacení opatřeném razítkem banky naše číslo jednací a
variabilní symbol 1361103967 a konstantní symbol 0379, ve prospěch účtu číslo 3529-671/0100.
Poplatek je možno zaplatit též hotově to v kanceláři informací MěÚ ve Bzenci. Pokud nebude správní
poplatek v uvedené lhůtě zaplacen, bude zahájené řízení bez dalšího zastaveno.
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