Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor výstavby a územního rozvoje
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací: 4998/16/Výst/F
Spisová značka: MNnO 1438/16/Výst/F
Vyřizuje: Miloš Franěk
Telefon: 568 619 151
E-mail: franek@mesto-namest.cz

V Náměšti nad Oslavou dne 12. října 2016

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ SPOJENÉHO S OHLEDÁNÍM NA MÍSTĚ
-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAObec Jinošov, se sídlem Jinošov 24, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Bohumil Beroun, se
sídlem Slunná 1337, 674 01 Třebíč, podala dne 10. 10. 2016, žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby pod názvem ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE S ÚPRAVOU STÁVAJÍCÍCH
AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVEK
V OBCI
JINOŠOV
NA
ST.
SILNICI
II/399
na pozemku p.č. 1064/2, 1050/2, 1057/1, 1041/1, 1041/2, 1041/16, 1566, 1567 v katastrálním území
Jinošov.
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad věcně 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") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád) podle § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům
a účastníkům řízení zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařizuje ústní jednání na den
15. listopadu 2016 v 09:00 hod
se schůzkou pozvaných v místě stavby – u autobusové zastávky v Jinošově.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě
podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu Náměšť nad
Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje (pondělí a středa 07:00-11:30 – 12:30-17:00 hod.) a při
ústním jednání.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka
Miloš Franěk
referent odboru výstavby a ÚR

Rozdělovník
Do vlastních rukou - účastnící územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona
Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1337, 674 01 Třebíč na základě plné moci zastupující Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť
nad Oslavou
Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou s tím, že úřad obce Jinošov zajistí vyvěšení na své úřední desce
Veřejnou vyhláškou - účastnící územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
K a P O – plus s.r.o., Kuršova 986/12, 635 00 Brno
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava na základě zmocnění
zastupující Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Veřejnou vyhláškou - účastnící územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na základě zmocnění zastupující společnost
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno na základě zmocnění zastupující společnost GasNet, s.r.o, Klišská 940,
401 17 Ústí nad Labem
a dále vlastníci pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí pod p.č. st. 52, st. 53, st. 21, 23, st. 92, st. 50, 90, st. 18,
1085, st. 134/1, st. 11/5, st. 183, 1041/3, 1041/6, 1565, st. 11/1, 13/2, 1041/13, 1568, st. 134/2, st. 11/3, st. 11/4, 1563, 1564,
13/3, st. 11/2 vše v katastrálním území Jinošov a dále osoby, které mají k těmto pozemkům a stavbám jiné věcné právo
Dotčené orgány
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad
Oslavou
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad a speciální stavební
úřad ve věcech pozemních komunikací, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč

Poučení
- závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené
lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží;
- k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu,
se nepřihlíží;
- účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odst. 4 zákona § 89
stavebního zákona, se nepřihlíží;
- obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky
pouze k rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o umístění stavby ve výši 20.000,- Kč, lze uhradit bankovním
převodem na účet Města Náměšť nad Oslavou – č.ú. 724711/0100, var. symbol 34001361, specifický
symbol 3449912016 (nezaplacení správního poplatku je důvodem k zastavení řízení).

Vyvěšeno dne ........................................
Sejmuto dne ......................................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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