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Dne 19.4,2015 podala obec Martinice, lČ 00287482, Martinice Č.p,16, 769 01 HoleŠov Žádost

o vydání územního rozhodnutí o umístěnístavby:

obec Martinice_ bezbariérová úprava: zrnýšení bezpeČnosta doPraVY a

zkvalitnění venkovníh
na pozemcích: pozemková parcela číslo 91

plocha), 9214 (ostatní plocha), 99 (ostatní p
plocha), 492 (ostatní plocha), 49411 (ostatní pl

Martinice u Holešova.

Stavba obsahuje:
Stavba zajistí bézbariérovost území návsi obce Martinice, jedná se o ÚPravu stávajících Ploch

s rozšířením.
Městský úřad Holešov, odbor uýstavby, rozvoje a životního prostředí, u,

1aro stávební úřad příslušný dlé ustaňoveni § t 3 zákona č.,183/2006 ní

á stavebním řádu (stavebnizákon), v platném znění, dále jen ,,staveb le

§ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řizení dotče m

úěastníkům iízeni. Vzhledem k tomu, želsou stavebnímu úřadu dobře známY Poměry v Území a

žádost poskytuje dostatečný podklad pró posouzenízáměru, upouŠtÍ,sta.vebnÍ.Úřad v souladu s

ustanoúeníni § sz odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Učastníci řízení mohou

uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska

do 15-ti dnů od doručení tohoto oznámení,

jinak se k nim nepřihlíží.

Městský úřad Holešov
Masarykova 628
769 17 Holešov

Telefon 573 521 111
Fax 573 521 21O
lDS x8qbfuu
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Kzávazným stanoviskům a námitkám k věcem, o ktených bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží,

Úěastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládďlí jeho postavení jako
úóastníka řizení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v §
89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,
která je účastníkem řizení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotěeno. Osoba,
která je úěastníkem řízeni podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním
řizeni uplatňovat námitky pouze v 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.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na odboru r47stavby, rozvqe a
životního prostředí, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov, Masarykova č,p.628,
kancelář č. 301 v úřední dny: Pondělí a středa 07:30 - 1'1:00; 12:00 - 17:00 hodin. V ostatních
dnech po telefonické domluvě.
Nechá-li se něktený z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Jana podzemná
referent odbor rnýstavby, rozvoje a životního prostředí,
oddělení stavebního řádu

Příloha (pro navrhovatele Obec Martinice):
Správní poplatek podle zákona ó,634l20004sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějŠÍch
předpisů, stanovených podle položky 17 písm, f) ve výši 20000,- Kč, v celkové hodnotě 20000,-
Kč uhradte bankovním převodem na účet číslo 19-000162469í, kód banky 0í00, k.symbol
0379, variabilní symbol 9045005962 nebo přímo v pokladně Městského úřadu HoleŠov,
Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov. Kopii dokladu o zaplacení předloáe na odbor uýstavby,
rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Holešov nejpozději při

ústním jednání.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu '15 dnů.
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Razítko a podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
oBEC

MARTINICE
J /í/ 7ó90l HoLEšov,

obdrží: 
/n/' r 'y'- lčo:002 ííiíz @

Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních
rukou):
Obec Martinice, Maftinice č.p.16, 769 01 Holešov, DS: OVM, wdfarcq

ostatní účastníci řizení
Dle § 85 odst.2 a) (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Reditelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č.p.5001, 760 0'1 Zlín 1,

DS: PO, jjfsbqc
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s,, Kojetínská č.p.3666,767 01 Kroměříž 1, DS: PO,
uk9gx2j
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnerač.p.215'1, Ceské Budějovice 7,37O 01 Ceské
Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.268'1 , ŽiZhov, 130 OO Praha 3, DS: PO,
qa7425t
RWE Distribučníslužby, s.r.o., Plynárenská č.p.499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO,
jnnyjs6
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská ě.p.932, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t89w

Dle § 85 odst.2 b) (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 na
pozemcích: parcela óíslo: st,37 (zastavěná plocha a nádvoří) , st.35 (zastavěná plocha a
nádvoří) , st. 34 (zastavěná plocha a nádvoří) , st. 3í (zastavěná plocha a nádvoří) , st. 30
(zastavěná plocha a nádvoří) , st. 2912 (zastavěná plocha a nádvoří) , st. 29/'1 (zastavěná
plocha a nádvoří) , st. 2611 (zastavěná plocha a nádvoří) , st. 25 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. 22(zastavěná plocha a nádvoří) ,21(zastavěná plocha a nádvoří) , 18l1(zastavěná plocha a
nádvoří), st. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 1411 (zastavěná plocha a nádvoří), st.13
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st.4 (zastavěná plocha a
nádvoří) , st. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), st.'130 (zastavěná plocha a nádvoří) v
katastrálním území Martinice u Holešova.

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova č,p.628, 769 17 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor VRŽP, oddělení životního prostředí, Masarykova č.p.628, 769 01

Holešov
Policie ČR Dopravní inspektorát, Březinova č.p.281 9,767 28 Kroméříž

K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov
Obecníúřad Martinice, Martinice č.p.16, 769 01 Holešov
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Digitálně podepsal lng. Tomáš Nedbal
Datum: 27.05.2016 13:23:3U +02:00

obecní úřad Martlnice

Došlo: Jo,§,zntú

ój, 0q- /ó ?/zoz6
počet listů dokumentu:

+
Poěet příloh/poěet listů:
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