Oznámení o zahájení stavebního řízení - neznámý pobyt

M AGIS TR ÁT M Ě S TA OLOM OUC E
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 280.13, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/151373/2018/OS/PK/Pav
Spisová značka: S-SMOL/004924/2018/OS

V Olomouci 20.06.2018

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jan Pavliš, dveře č. 2.09
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš
Telefon: 588488154
E-mail:
jan.pavlis@olomouc.eu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 05.01.2018 podal stavebník Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor investic,
Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: MORAVIA CONSULT Olomouc
a.s., IČO: 64610357, Legionářská 1085/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, žádost o stavební povolení
na stavbu veřejně přístupné účelové komunikace:
„Lávka přes Sitku na trase Štěpánov - Olomouc - Černovír“
nacházející se na pozemcích parc. č. 189/14 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č.
739 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 740/2 v k.ú. Chomoutov, obec
Olomouc, orná půda, parc. č. 741 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 599/11 v
k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 599/53 v k.ú. Moravská Loděnice,
obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 1070/2 v k.ú. Štarnov, obec Štarnov, vodní plocha, parc. č. 1113
v k.ú. Štarnov, obec Štarnov, ostatní plocha, parc. č. 1114/2 v k.ú. Štarnov, obec Štarnov, ostatní
plocha.
Uvedeným dnem (05.01.2018) bylo zahájeno stavební řízení.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný
podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona opatřením č.j.
SMOL/135979/2018/OS/PK/Pav ze dne 04.06.2018 oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům
řízení, kteří jsou stavebnímu úřadu známi, a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad stanovil
lhůtu, v které mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy. Speciální stavební úřad dal současně účastníkům řízení možnost vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k jeho podkladům podle § 36 odst. 3 správního řádu.
Oznámení č.j. SMOL/135979/2018/OS/PK/Pav ze dne 04.06.2018 zaslané účastníkům řízení Marii
Spurné, dle katastru nemovitostí bytem Pittsburská 780/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 a Andělínu
Spurnému, dle katastru nemovitostí bytem Pittsburská 780/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, bylo
poštovní přepravou vráceno, kdy jako důvod vrácení zásilky je uvedeno „adresát je na uvedené adrese
neznámý“.

Speciální stavební úřad proto oznámení č.j. SMOL/135979/2018/OS/PK/Pav ze dne 04.06.2018
tímto doručuje
1. Marii Spurné, dle katastru nemovitostí (LV 511 v k.ú. Bohuňovice a LV 626 v k.ú.
Štarnov) bytem Pittsburská 780/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
2. Andělínu Spurnému, dle katastru nemovitostí (LV 511 v k.ú. Bohuňovice a LV 626
v k.ú. Štarnov) bytem Pittsburská 780/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
jako osobám neznámého pobytu podle § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Ing. Jan Pavliš
zaměstnanec pověřený organizací práce na úseku
speciálního stavebního úřadu
Příloha:
- oznámení o zahájení řízení č.j. SMOL/135979/2018/OS/PK/Pav ze dne 04.06.2018
Rozdělovník:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
1. Vyvěšeno na úřední desce:
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Štarnov, IČO: 00635685, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
- Obec Bohuňovice, Úřední deska, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice




účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona:
Marie Spurná, Pittsburská 780/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Andělín Spurný, Pittsburská 780/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí:
2. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, v zastoupení: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO: 64610357, Legionářská
1085/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
3. spis
Tato písemnost je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a
vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, zveřejní se též způsobem
umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu města
Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a na úředních deskách obecních úřadů Obecní úřad
Štarnov, IČO: 00635685, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice, Obec Bohuňovice, Úřední deska, 6.
května 109, 783 14 Bohuňovice, včetně vyvěšení způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Současně
prosíme tyto obecní úřady, aby zdejšímu stavebnímu úřadu zaslaly zpět potvrzení o datech vyvěšení a
sejmutí této veřejné vyhlášky. Upozorňujeme, že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce stavebního úřadu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce
Magistrátu města Olomouce.
Datum vyvěšení:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko
Datum sejmutí:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko
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