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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
VÝZVA

K SEZNÁMENÍ ÚČASTNÍKŮ S PODKLADY
Dne 26.07.2017 pod č.j. 4040/17 podal pan Tomáš Bednařík, 28.1.1981, Měšťanská č.p. 777/46, Tuřany,
620 00 Brno (dále jen „žadatel“), žádost o územní souhlas na oplocení pozemku parc. č. 2194/696 k.ú.
Slatina, při. ul. Bučkova 1a, obec Brno (dále jen "záměr"). Stavební úřad dne 12.9.2017 rozhodl o
projednání záměru v územním řízení dle § 96 odst. 5 stavebního zákona. Žádost o územní souhlas se
považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet
od právní moci usnesení o provedení územního řízení (usnesení č.j. MCBSLA/04855/17/OVÚR/OVES
ze dne 12.9.2017 nabylo právní moci dne 14.09.2017).
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Dne 13.09.2017 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení, přičemž upustil od ústního jednání,
protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o
zahájení řízení. Tato lhůta uplynula dne 17.10.2017, tedy shromažďování podkladů bylo tímto dnem
ukončeno.
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. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“) umožňuje účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
před vydáním rozhodnutí nejpozději ve lhůtě

do 5 dnů ode dne doručení této výzvy.
Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na stavebním úřadě Úřadu městské části města Brna, Brno Slatina, Tilhonova 59, Brno 627 00 u vyřizující oprávněné úřední osoby v úřední dny pondělí 8.00-17.00
a středa 8.00-17.30.
Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout
jejich doplnění.
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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
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

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:

