Úřad městyse Pozořice, stavební úřad
Na Městečku 14, Pozořice
Č.j:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

StÚ 350/2011 - 8-Ca-ÚŘUS-Opra-/
Bronislava Častková
su.pozorice@volny.cz
544 226 055

Pozořice, dne: 14.7.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal
dne 8.7.2011 pod č.j. StÚ 350/2011 - 5-Ca-ÚŘUS-Rozh-/ územní rozhodnutí o umístění stavby rozšíření
distribuční sítě NN (podzemní kabelové vedení) - Sivice "Za Brankou", Forman, č.st. SB-4607-443, na
pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 213 (zahrada), 498 (ostatní plocha) a 899 (ostatní plocha)
v kat. území Sivice.
Jelikož se ve výrokové části uvedeného rozhodnutí vyskytly administrativní chyby, Úřad městyse
Pozořice podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád") tyto chyby opravuje takto:
v bodě č. 4. rozhodnutí se doplňuje:
− Obec Sivice, Sivice 16, 664 07 Pozořice – vyjádření ze dne 4.4.2011
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"):
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Odůvodnění
Úřad městyse Pozořice obdržel dne 18.2.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby. Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Úřad městyse Pozořice opatřením ze dne 21.2.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den: 7.4.2011 (čtvrtek) konané v místě: na místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska
dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Dne 8.7.2011 bylo vydáno
rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. StÚ 350/2011 - 5-Ca-ÚŘUS-Rozh-/. Stavební úřad obdržel dne
12.7.2011 sdělení k vydanému rozhodnutí – žádost o doplnění stanoviska Obce Sivice do výrokové části
rozhodnutí, resp. rozhodnutí o splnění podmínek v opatření ze dne 4.4.2011. Protože tento dokument nebyl
sezávazněn v podmínkách rozhodnutí o umístění stavby, stavební úřad žádosti obce vyhověl opravným
rozhodnutím.
Seznam všech účastníků řízení:
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s.,
Ing. Jaroslav Forman, Markéta Formanová, Obec Sivice, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

otisk úředního razítka

Bronislava Častková v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb.
(správní řád).

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Rozdělovník
Účastníci řízení Doručení jednotlivě:
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
prostřednictvím zástupce: Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno 2
Obec Sivice (IČ - 00488313), Sivice 19, 664 07 Pozořice
Doručení veřejnou vyhláškou:
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. (IČ - 68081758), Královopolská 147, 612 00
Brno 12
E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ - 25733591), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Ing. Jaroslav Forman (nar. 20.10.1967), Tilhonova 447/69, Brno - Slatina, 627 00 Brno
Markéta Formanová (nar. 8.4.1973), Tilhonova 447/69, Brno - Slatina, 627 00 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (IČ - 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 104 22 Praha
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ - 49455842), Soběšická 820/156, Brno Lesná, 638 01 Brno
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Sivice, Sivice 19, 664 07 Pozořice
Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
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