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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení vlastníkům stavby a účastníkům
o možnosti převzít si písemnost
Městský úřad Podivín, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný dle § 11 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn (dále jen "správní řád"), oznámil
z moci úřední v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a
v návaznosti na ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vlastníkům staveb, stavebníkům staveb
(dále jen „vlastník stavby“, „stavebník“), jakožto účastníkům a zároveň osobám
povinným, které nejsou správnímu orgánu známy, a dále ostatním známým
účastníkům, zahájení řízení o odstranění staveb označených níže v „SITUACI III.“ čísly
01, č.02,.. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 67, 70, 71, 72,
108, 109, 112, 144, 145, 146, 147, 162 (dále jen „stavba“), provedených na částech
pozemků pozemkových parcel, parcela číslo 183/112 ( výměra pozemku 7443m², druh
pozemku – ovocný sad), parcela č. 183/113 ( výměra pozemku 17011m², druh pozemku –
ovocný sad), vše v k.ú. Nové Mlýny prováděných (provedených) v nezastavěném
území na nezastavitelné ploše, včetně vedlejších staveb v jednotlivých souborech
staveb hlavních, které jsou jejich součástí a jsou podrobně popisovány a uváděny
v „Příloze“ „Oznámení o zahájení řízení o odstranění staveb“, která je nedílnou
součástí „Oznámení o zahájení řízení o odstranění staveb“, řízení je vedené u
Městského úřadu, stavebního úřadu v Podivíně, Masarykovo nám. 190/2, 691 45
Podivín pod Spis.zn.: SÚ/MUP- 0114/2021 a Č.j.: MUP-0114/2021-SÚ-Sve-NOS/Ozná/1
ze dne 13.1.2021.
Do okruhu účastníků výše uvedeného řízení, patří osoby (dále jen „osoba“), vlastníci
staveb (stavebníci staveb), jakožto osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva
k pozemkům, na kterých jsou odstraňované stavby umístěny, nebo stavbám na nich, jakožto
i osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na

1

nich a tato práva mohou být odstraňováním staveb přímo dotčena (§ 129 odst.10 StZ). Tyto
osoby nejsou správnímu orgánu známy.
Na podkladě výše uvedeného (v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 - 4 správního
řádu), mají vlastníci staveb /stavebníci staveb/, (dále jen „vlastník“), jakožto účastníci
(dále jen „účastník“, dle §27 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)),
a zároveň osoby povinné, možnost převzít si výše uvedenou písemnost, t.j.
„Oznámení o zahájení řízení o odstranění staveb (dále jen „stavba“) vedenou pod
Spis.zn.: SÚ/MUP- 0114/2021 a Č.j.: MUP-0114/2021-SÚ-Sve-NOS/Ozná/1 ze dne
13.1.2021 v sídle na Městském úřadě v Podivíně, stavebním úřadě, 2. patro, v kanceláři č.
218, v omezených úředních hodinách: Pondělí a Středa 10.00-12.00, 14.00 -17.00 hod., a to
ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení (viz. dále níže části „POUČENÍ“ o
vyvěšení a doručení).
Tuto možnost (v souladu s ustanovením § 25 odst. 1-4 správního řádu), převzít si
písemnost, mají i účastníci (dále jen „účastník“ dle §27 odst. 2 písm. b) správního řádu)),
tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva ke stavbám na pozemku, na kterém je
odstraňovaná stavba umístěna, jakož i osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva
k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být odstraňováním staveb
přímo dotčena.

Uvědomění:
K vyzvednutí písemnosti je vlastník stavby, jako osoba povinná (dále jen
„osoba“), povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
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.
Dále se bude správní orgán zabývat prokázáním vlastnictví jednotlivých tzv.
„černých staveb“ a bude postupováno podle platných právních předpisů na úseku
zákona č .183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v jeho platném
znění (HLAVA I a V, včetně §§ 178-183 citovaného stavebního zákona).

otisk úředního razítka

Miroslav Světnica
specialista stavebního řádu
pověřený k provádění správního úkonu
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SITUACE I., PŘEDMĚTNÁ ČÁST ÚZEMÍ :

P.Č. 183/112, 183/113 kat. úz. NOVÉ

MLÝNY

SITUACE II.,

Situační plán vymezující část pozemku, na kterém se předmětné

stavby nachází
MÍSTO ZÁMĚRU, ČÁST POZEMKU p.č.160/2, kat. úz. Nové Mlýny M 1 : 5000
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SITUACE III.,

MÍSTO ZÁMĚRU, POZEMKY p.č.183/112 183/113, kat. úz. Nové Mlýny

S VYZNAČENÍM HLAVNÍCH STRAVEB SOUBORŮ STAVEB

Poučení:
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Podivín a úřední desce OÚ Přítluky
na dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty
druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou. Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední
desce Městského úřadu Podivín.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

………………………………….....................

……………………………............................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do :

………………………………….........................

………………………………..........................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění

Podpis

Razítko:

Razítko:
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oprávněné

osoby,

potvrzující

