Městský úřad Pohořelice
Odbor územního plánování a stavební úřad
Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
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Spis. zn.:
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MUPO 53634/2015
SZ MUPO 12351/2015/12
ing. Iva Hrstková
519301348
519424552
iva.hrstkova@pohorelice.cz
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V Pohořelicích dne 2.11.2015
Zdeněk Hochman
Školní 342
691 25 VRANOVICE

Dana Hochmanová
Školní 342
691 25 VRANOVICE

zastoupeni: Čestmír Veselý, DOMY – KOMPLET CZ s.r.o., Nová 1055, 675 51
Jaroměřice nad Rokytnou

ROZHODNUTÍ
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), rozhodl z moci úřední takto:
Podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen správní řád), vydává opravné rozhodnutí, kterým se Rozhodnutí č.j. MUPO
37680/2015 ze dne 10.08.2015, pro stavbu
Stavební úpravy rodinného domu č.p. 330, ul. Školní ve Vranovicích
na pozemku parc. č. st. 330 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

opravuje
v rozsahu následujících zřejmých nesprávností:
- ve výroku se text mění následovně:
Stavební úpravy rodinného domu č.p. 342, ul. Školní ve Vranovicích
na pozemku parc. č. st. 330 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), je pan Zdeněk Hochman, nar. 20.03.1958 a paní
Dana Hochmanová, nar. 20.04.1958, oba bytem Školní 342, 691 25 Vranovice.
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Odůvodnění
MěÚ Pohořelice, úřad územního plánování a stavební úřad vydal dne 10.08.2015 pod č.j.
MUPO 37680/2015 rozhodnutí, kterým bylo povoleno umístění a provedení uvedené stavby.
Následně při kontrole spisu bylo zjištěno, že v písemném vyhotovení předmětného rozhodnutí
došlo ke zřejmé nesprávnosti /chybě v psaní/ ve výrokové části.
Vzhledem k tomu, že se výše uvedené nesprávnosti v písemném vyhotovení usnesení týkají
výrokové části, přistoupil odbor územního plánování a stavební úřad k možnosti zakotvené
v ustanovení § 70 správního řádu a z moci úřední vydal opravné rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního
řádu se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, a to podáním učiněným u MěÚ Pohořelice
– odbor územního plánování a stavební úřad.
Případné odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu.
Právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí má dle ustanovení § 70 správního řádu
pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru územního plánování a
stavebního úřadu
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ
Pohořelice a také bude vyvěšeno po stejnou dobu na úřední desce Obce Vranovice. Rovněž
bude umožněn dálkový přístup a to na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska/veřejné
vyhlášky. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MěÚ Pohořelice je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
Podpis a razítko odpovědné osoby:
Doručí se
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou
na doručenku)
Čestmír Veselý, Nová 1055, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Obec Vranovice - DS
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
vlastníci pozemků parc. č. st. 362/1, st. 363, 1856/9 a 2553/1
E.ON Česká republika, s.r.o., Husova 1, 695 42 Hodonín
O2 Czech Republic, a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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RWE Distribuční služby, s.r.o.
DO:
MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí
Na vědomí
OÚ Vranovice – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
Účastníci stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na
doručenku)
Čestmír Veselý, Nová 1055, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Obec Vranovice - DS
Aleš Kubíček, Školní 378, 691 25 Vranovice
Tesařová Pavla, Plachty 515/12, 634 00 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., Husova 1, 695 42 Hodonín – DS
O2 Czech Republic, a.s. - DS
Vodovody a kanalizace Břeclav - DS
RWE Distribuční služby, s.r.o. - DS
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Pozůstalí Amálie Pezlarové, Vranovice 455, 691 25 Vranovice
DO:
MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí
Na vědomí
OÚ Vranovice – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
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