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Verejná vyhláška
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO RÍZENÍ
Obec Brod nad Dyjí, ICO 283045, Brod nad Dyjí 45,691 81 Brod nad Dyjí (dále jen "žadatel")
dne 18.12.2012 podal u speciálního stavebního úradu Mestského úradu v Mikulove, odboru stavebního a
životního prostredí, (dále jen "speciální stavební úrad") žádost o stavební povolení stavby" Kanalizace a
COV Brod nad Dyjí - SO 010 Príjezdová komunikace pro COV" na pozemcích parc. c. 61/7, 4094/1,
4096/1, 4096/2, 4096/3, 4102/1, 4103, 4106, 4107/1, 4107/3, 4108, 4109/1, 4109/2, 4110/1, 4111/3 v
katastrálním území Brod nad Dyjí.
Rízení o podané žádosti bylo zahájeno v souladu s ustanovením § 44 odst.1 zákona c.500/2004
Sb., ve znení pozdejších predpisu (dále jen "správního rádu") dnem obdržení žádosti vecne a místne
príslušným správným orgánem.
Mestský úrad Mikulov, odbor stavební a životního prostredí, jako príslušný speciální stavební
úrad pro pozenmí komunikace podle § 15 odst. (1) písmo c) zákona c. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním rádu (dále jen "stavební zákon") vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4) písrn. a) zákona
c. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znení pozdejších predpisu, dle § 112 odst. (1) a § 113 (3)
stavebního zákona o z n a m u je úcastníkum rízení a dotceným orgánum státní správy,

zahájení

stavebního

rízení

pro stavbu:

" Kanalizace a COV Brod nad Dyjí - SO 010 Príjezdová komunikace pro COV"
na pozemcích parc. c. 61/7, 4094/1, 4096/1, 4096/2, 4096/3, 4102/1, 4103, 4106, 4107/1, 4107/3, 4108,
4109/1, 4109/2, 4110/1, 4111/3 v katastrálním území Brod nad Dyjí.

Stavba obsahuje:
- SO - 010 - úcelová komunikace o šírce 3m s obostrannými zpevnenými krajnicemi o šírce min 0,5m
sloužící k obsluze nove budované cisticky odpoadních vod v obci Brod nad Dyjí. Pred vjezdem do COV
je parkovací plocha o šírce 4,5m a délce 8rn.

Protože jsou speciálnímu stavebnímu úradu dobre známy pomery stavenište a žádost poskytuje
dostatecný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. (2) stavebního
zákona v platném znení od místního šetrení a ústního jednání.
Závazná stanoviska dotcených orgánu státní správy, námitky úcastníku rízení, prípadné dotazy a
pripomínky verejnosti musí být v souladu s ustanovením § 112 odstl stavebního zákona uplatneny
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nejpozdeji do 10 dnu ode dne
vyhlášky), jinak se k nim podle
odst. 38 správního rádu úcastníci
správního rádu mají právo cinit
nebo jeho cásti.

dorucení tohoto oznámení (dnem dorucení je 15 den vyvešení této
§ 112 stavebního zákona neprihlíží. V této lhute mají podle ustanovení
rízení a jej ich zástupci právo nahlížet do spisu. Dále podle § 38 odst.4
si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán porídil kopie spisu

Do podkladu rozhodnutí lze nahlédnout u Mestského úradu Mikulov, odbor stavební a životního
prostredí v úredních dnech (pondelí a streda od 8,00 do 17,00 hodin, úterý 8,00-14,00hodin) císlo dverí
305. V ostatní dny po predcházející domluve.
Úcastník rízení si muže v souladu s ustanovením § 33 správního rádu zvolit zmocnence. Plnou
moc lze udelit i ústne do protokolu. V téže veci muže mít úcastník soucasne pouze jednoho zmocnence.
Nechá li se nekterý z úcastníku zastupovat predloží jeho zástupce pri jednání se stavebním úradem
písemnou plnou moc.
Pokud dotcený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatrení vyžadované zvláštním
predpisem bylo k projektové dokumentaci pripojené k žádosti o stavební povolení získáno pred
oznámením zahájení stavebního rízení, nesdelí ve stanovené lhute stanovisko k navrhované stavbe, platí,
že z hlediskajím sledovaných verejných zájmu se stavbou souhlasí.
K námitkám úcastníku rízení, které byly nebo mohly být uplatneny pri územním rízení, pri
porizování regulacního plánu nebo pri vydání územního opatrení o stavební uzávere anebo územního
opatrení o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona neprihlíží.
Speciální stavební úrad posoudil predmetnou stavbu jako stavbu s velkým poctem úcastníku
rízení, což oduvodnuje oznámení zahájení stavebního rízení formou verejné vyhlášky.
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úcastníci (dodejky)
Obec Brod nad Dyjí, IDDS: yc4azyi
dotcené správní úrady
Hasicský záchranný sbor Jihomoravského kraje, mDS: ybiaiuv
Krajské reditelství policie Jihomoravského kraje, mDS: jydai6g
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