ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA – STAVEBNÍ ÚŘAD
588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

Č.j.: BATE 937/2011 Zn. sp.: BATE 567/2011
úřední hodiny: PO, ST, 8:00 - 17:00; PÁ 8:00 - 11:00

Batelov dne 2.5.2011

Žadatel:
Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava (IČ 70890749)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
O ZMĚNĚ STAVBY A O ZMĚNĚ VLIVU NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 28.2.2011 podal žadatel: Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupený na základě
plné moci obchodní firmou: PROfi Jihlava spol. s r.o., sídlem Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava a na základě
generální plné moci prostřednictvím zástupce: IS engineering s.r.o. - IČ 25975609, sídlem Dvorek 401,
582 22 Přibyslav, korespondenční adresa: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava žádost o vydání rozhodnutí
o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území na změnu stavby pod názvem akce: II/639 Dolní
Cerekev – průtah: Stavební objekt C102 Autobusová zastávka v centru obce.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
a stavební řízení.
Stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje náležitosti podle § 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona a zejména
přílohy uvedené v části B přílohy č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Stavebník byl proto vyzván k odstranění nedostatků a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto usnesením
vydaným dne 16.3.2011 pod čj.: BATE 571/2011 Zn. sp.: BATE 567/2011 rozhodnuto o přerušení územního
řízení.
Dne 18.4.2011 byl doplněn poslední chybějící doklad.
Umístění stavby vyžaduje:
Změna stavby silnice II/639 je navržena na pozemcích parc. č. 3682/2, 3697/1 a 3698/1, kat. úz. Dolní
Cerekev, obec Dolní Cerekev a je součástí celkové rekonstrukce průjezdního úseku silnice II/639 obcí Dolní
Cerekev.
Předmětem změny stavby je přesunutí autobusové zastávky v centru obce Dolní Cerekev ve směru Jihlava Batelov současně se zřízením nového nástupiště a přesun stávajícího přechodu pro chodce. Nástupiště ve
směru Batelov – Jihlava bude zachováno ve stávajícím umístěním.
Přemístění a zřízení autobusových zastávek veřejné linkové dopravy je navrženo v km 31,902 – 31,934
vpravo a v km 31,931 – 31,963 vlevo staničení silnice II/639 jejího staničení.
Jedná se o stavbu trvalou, dočasně stavební objekty nebudou zřizovány.
Úřad městyse Batelova, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení
a současně k projednání návrhu nařizuje veřejné ústní jednání na den
6.6.2011 (pondělí) v 9:00 hod.
Místo konání: kancelář stavebního úřadu Úřadu městyse Batelova.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v úřední dny: PO, ST 8:00 - 17:00; PÁ 8:00 - 11:00
a při ústním jednání.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to
do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedenou
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. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující
k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví.
K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného
odkladu námitku neuplatnil.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Otisk razítka
Irena Hávová, v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 15. den je posledním dnem oznámení:

Datum vyvěšení ……........................

Datum sejmutí ……….......................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v jeho
úplném znění.

…………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

……..………………………………….......
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:
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Doručí se:
Účastníci územního řízení
Doručení jednotlivě
IS engineering s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava - DS
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 5 588 45 Dolní Cerekev - DS
Doručení veřejnou vyhláškou
IS engineering s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava - DS
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 5 588 45 Dolní Cerekev - DS
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – DS
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha – DS
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava - DS
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy a o datu vyvěšení a sejmutí
Úřad městyse Batelova, náměstí Míru 148, 588 51 Batelov + internet
Úřad městyse Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev + internet
Dotčené orgány státní správy
Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava - DS
Magistrát města Jihlavy, OŽP – vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava – DS
Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, OŽP – odd. odpad. hospodářství, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava – DS
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1714/15, 586 01 Jihlava – DS
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, krajské ředitelství, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava – DS
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