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623 00 Brno 23

Eliška Vaculíková
Stamicova č.p.827
623 00 Brno 23

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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“), zahajuje podle § 129 odst. 2 stavebního zákona
v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní
řád“), správní řízení z moci úřední správní řízení s Martinem Vaculíkem, nar. 28.06.1985,
Stamicova č.p.827, 623 00 Brno 23, a Eliškou Vaculíkovou, nar. 17.01.1988, Stamicova č.p.827,
Kohoutovice, 623 00 Brno 23, o odstranění stavby:
Novostavba pasivního RD v Přibicích

na pozemcích parc.č. 2684, 2685/2, 2205/1 v k.ú. Přibice.
prováděné bez povolení stavebního úřadu.
Ústní jednání s místním šetřením nebude v dané věci svoláno, protože se MěÚ Pohořelice, odbor
územního plánování a stavební úřad se stavbou seznámil při ústním jednání dne 8.9.2017, které
bylo svolané pro společné územní a stavební povolení předmětné stavby.
Účastníci řízení mohou připomínky a námitky v rámci řízení o odstranění předmětné stavby podat
na MěÚ Pohořelice, odboru územního plánování a stavebním úřadě do 10 dnů ode dne doručení.
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Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu v Pohořelicích, odboru územního
plánování a stavebního úřadu (v úřední dny Po a St 8 – 17 hod., v ostatní dny po předchozí
domluvě).
Vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemku parc.č. 2686/3 v k.ú. Přibice dle Katastru nemovitostí
Česká publika, právo hospodařit Okresní úřad Břeclav, a dále že okresní úřady již neexistují,
oznamuje stavební úřad vlastníkům pozemku parc.č. 2686/3 jako neznámému účastníku řízení
zahájení výše uvedeného řízení veřejnou vyhláškou.
Poučení
 Účastníci řízení jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle ustanovení § 36
odst. 2 mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko; ve smyslu ustanovení § 52
správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
 Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska (dle § 149 odst. 1 správního řádu)
nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají právo v souvislosti
s probíhajícím řízením, ve smyslu ustanovení § 136 odst. 4 správního řádu, nahlížet do spisu.
 Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu právo
nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
 Účastník si může dle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k
zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně
pouze jednoho zmocněnce. Účastník nebo jeho zástupce je ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4
správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřadní osoby průkaz totožnosti. Průkazem
totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu
orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Stavební zákon umožňuje stavebníkovi dle § 129 odst. 2 stavebního zákona podat ve lhůtě 30 dnů
od zahájení řízení o odstranění stavby žádost o dodatečné povolení výše uvedené stavby. Vzhledem
k tomu, že žádost o dodatečné povolení stavby byla podána před zahájením řízení o odstranění
stavby dne 11.9.2017 pod č.j. MUPO-40818/2017, je dle § 129 odst. 2 stavebního zákona za den
podání považován den zahájení řízení o odstranění stavby.
Stavební úřad po uplynutí výše uvedené lhůty 10 dnů přeruší usnesením řízení o odstranění stavby a
povede řízení o podané žádosti o vydání dodatečného povolení stavby.
Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby stavební úřad zastaví. Jinak bude
rozhodnuto o odstranění stavby.

„otisk úředního razítka“
Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ Pohořelice a po
stejnou dobu zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Dále bude pro informaci
zveřejněno na úřední desce obce Přibice. Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem:
Podpis a razítko odpovědné osoby:
Doručí se
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Martin Vaculík, Stamicova č.p.827, 623 00 Brno 23
Eliška Vaculíková, Stamicova č.p.827, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
Vlastimil Tuček, Přibice č.p.396, 691 24 Přibice
Denisa Tučková, Přibice č.p.396, 691 24 Přibice
Karel Kratochvíl, Přibice č.p.400, 691 24 Přibice
Ing. Šárka Kratochvílová, Přibice č.p.400, 691 24 Přibice
Jan Peterka, Malešovice, Malešovice
Vlastimil Brychta, Přibice č.p.325, 691 24 Přibice
Jitka Štěpničková, Foltýnova č.p.1011/27, Bystrc, 635 00 Brno 35
Jarmila Myslivcová, U hřiště č.p.196/11, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
Jiří Tomek, Přibice č.p.7, 691 24 Přibice
Datová schránka:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS:
qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1 - DS
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
Obec Přibice, Přibice č.p.348, 691 24 Přibice, DS: OVM, raqb6e7
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p.1300/23, 690 02 Břeclav 2, DS: gnugxza
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova č.p.1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: skzfs6u
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: z49per3
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
vlastníci pozemku parc. č. 2686/3 v k.ú Přibice
Dotčené orgány:
Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14,
DS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá
Pole, 602 00 Brno 2, DS: jaaai36
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