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Ing. Berdník Ondřej, kancelář č. 407
573321115
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Kroměříž, dne 8.11.2017

Obec Lubná
Lubná 177
767 01 Lubná

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Lubná, IČO 00287458, Lubná 177, 767 01 Lubná, kterou zastupuje Ing. Milan Kočař, nar.
23.3.1964, Kollárova 1007, 767 01 Kroměříž (dále jen "žadatel") dne 13.7.2016 podal žádost
o dodatečné povolení stavby:
" Rekonstrukce pivnice v KD Lubná "
Lubná č.p. 161
na pozemcích st. p. 247, parc. č. 746/15 v katastrálním území Lubná u Kroměříže. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.
Popis stavby:
Jedná s e o změnu dokončené stavby a to o přístavbu pivnice se sociálním zařízením, salonku
s venkovním posezením ke kulturnímu domu a stavební úpravy.
Součástí stavby budou zpevněné plochy, dešťové vody budou zasakovány, splaškové vody budou
odvedeny do stávající jímky na vyvážení.
Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
řízení o dodatečném povolení stavby a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
12. prosince 2017 (úterý) v 13:00 hodin,
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 7.30 - 12.00,
12.30 - 17.00 hodin, budova C, ulice 1. máje č.p. 3191).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
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o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka
Ing. Hana Kubáčková
vedoucí oddělení územního rozhodování a stavebního řádu
Městského úřadu Kroměříž

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci (dodejky):
Ing. Milan Kočař, Kollárova č.p. 1007/45, 767 01 Kroměříž 1
zastoupení pro: Obec Lubná, Lubná 177, 767 01 Lubná
Obec Lubná, IDDS: 23tavj9
sídlo: Lubná č.p. 177, 767 01 Kroměříž 1
Účastníci (doručení veřejnou vyhláškou):
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j
sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 88, 76, 98, 213, 99, 84, 77, 86/1, 302, 78, 87, 96, 80, 85, 246, parc. č. 746/9, 969/2, 746/46, 75,
2106, 2866, 2868, 2076/22, 2135, 971/2, 2119, 76, 746/8, 746/41, 746/16, 746/44, 2869, 2076/18,
2076/19, 2131/5, 2131/6, 2131/7, 2076/23, 746/18, 78, 2107, 746/34, 2872, 746/24, 746/7, 82, 2090,
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2076/7, 2045/60, 2076/6, 3724, 2871, 3723, 2867, 2870, 2108, 2076/5 v katastrálním území Lubná u
Kroměříže
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lubná č.p. 76, č.p. 36, č.e. 14, č.p. 173, č.p. 74, č.p. 58, č.p. 122, č.p. 69, č.e. 12, č.p. 72, č.p. 83, č.p.
37 a č.p. 61
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, IDDS: z3paa5u
sídlo: Nerudova č.p. 450/9A, 767 01 Kroměříž 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

