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vrŘelruÁ vyHLAšKA

ozNÁMENí
ZAHÁJENí Řízrruí o pRoDloužrruí pLATNosTl povoLENí

Právnická osoba - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
lČ 7o9 3258t, Žerotínovo náměstÍ44915,60200 Brno 2 (dále jen "stavebník"), podal/a dne 09.1]".2016
žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby:

,,llll4o8 25 Kravsko, průtah''
stavební objekt

so 101.2 Komunikace ltl/408 26 v km t,22o - 1,860,
SO 103.1 Úpravy místních komunikací

(dále jen "stavba"), na pozemku parc, č.7o/t,8715,8718,582/1,,582/3,582/5,582lt7,582/Lg,582/20,
582/zt,6L4,6L7,6I8/t,623/1,L v katastrálním území Kravsko, Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení
o prodlouŽení platnosti stavebního povoleníze dne L3,tl.z}t4, č.j. MUZN 85I3g/zOL4 spis. zn. sMUZN
9946/zoL4 DoP/Zi.

Městský Úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je
PřísluŠným speciálním stavebním úřadem podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm, a) zákona o pozemních
komunikacích a § 15 odst. ]. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějŠÍch předpisŮ (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 a § 115
odst. 4 stavebního zákona zahájení řízení o'prodloužení platnosti stavebního povolení, ve kterém podle
§ 1"12 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

DotČené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
do 10ti dnŮ od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanóviskům, námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Tento zpŮsob vedenísprávního řízení (stanovení lhůty vyjádření se k podkladům správního rozhodnutí)
je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle § 6 správního řádu a
v souladu s procesními právy ÚČastníka správního řízení podle § 36 a souvisejících ustanoven j správního
řádu,

účastníkům tohoto správního řízeníje v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se
k PodkladŮm rozhodnutí a činit další návrhy podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve
lhůtě shora uvedené, doručením na Městský úřad znojmo, odbor dopravy.

ÚČastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Znojmo, odboru
doPravy, nám. Armády L2I3/8,|V. podlaží, dveře č, 439, vždy v úřední dny t.j. v pondělí a středu od
08,00-]-7.00 hodin.
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Po termínu og.12.2016 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. ZdejŠÍ

správní orgán vydá rozhodnutí ve věci pod dni I5.I2.2OL6. Do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají

účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu,

Poučení

Účastník řízení může podle § 114 odst. ]. 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 odpovídajícívěcnému břemenu k pozemku nebo stavbě,

Ve svých námitkách účastník řízení uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka

řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží.

Rovněž k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při

pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

*tjsk rjř*d*íh*
raaítk*

Bc.lvana zírrovÁ
vedoucí oddělení silničního hospodářství

a silniční dopravy odboru dopravy

Toto oznámení musí být vwěšeno po dobu 15ti dnů na
rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět rUěÚ
po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Kravsko a

Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým dnem

Vyvěšeno dne:

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



č,j. vluztrt 95o69/20L6

Obdrží

str.3

Účastník stavebního řízení podle § 1O9 písm. a} stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu:

SPráva a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, lDDS: k3nk8e7

oznámení se doručuje do vlastních rukou.

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. b) až f} stavebního zákona, v postavení účastníků podle
§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

. vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,

. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,

. vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena,

. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno - parcela č. 59, 66, 85, 90, 97,6!5, L78/L,579/2,581,/6,582lt8,5BZ/Z,
582/4, 6I/I, 6u2, 676lt, 62614, 627 /I, 63lt, 6g12, 6414, 6419, 68/1,j 6812, 69h,7Olt1,,7o/5,7ol6,
7o/7,7ol8,7Il2,75lL,75l2,76lt,7612,7613,7614,77l,J,,77l6,78/2,8o/8,86/6,87 /12,87lg,89/2,
79/6, 8O/5 a 8016 v k.ú Kravsko a stavební parcely č.73, 74,75,76, V8, 95, 97, !IO, !72, !34, 186,
I87, 188, t97, 252, 254, 285, 297, 303, 661, 68/1,, 6812,79/t, 8314, 84lt, 8412, 8413, 85/L0, 85/tL,
85lt2,8512,85/4,85/5,85l6,85/7 ,8518,8519,94lt,94/Z,94/3,229,230,23t a 232 v k.ú. Kravsko.

o ten, kdo má k.sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li b,ýt toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,

oznámeníse doručuje veřejnou vyhláškou.

Účastníci stavebního řízení podle zák. č. tt4ltggZSb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, podle § 27 odst. 3 správního řádu v postavení účastníka stavebního řízení podIe § 27 odst. 2
správního řádu a po,dIe § 109 písm. g} stavebního zákona, pokud mohou b,ýt stavebním povolením
dotčeny veřejné záimy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním rozhodnutí - oznámení se doručuje veřejnou vyhtáškou.

Dotčené orgány a ostatní:
Krajský úřad JmK, lČ 70888337, odbor rozvoje dopravy, dopravníúřad, lDDS: x2pbqzq
Krajský úřad JmK, lČ 7088s337, odbor ŽP, lDDs: x2pbqzq
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, lČ 70884099, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Policie Čn, rrajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, lDDS: jydai69
Krajská hygiénická stanice JmK se sídlem v Brně, lČ 7100919]-, ÚP Znojmo, lDDS:jaaai36
Městský úřad Znojmo, lČ 00293881, oŠKapp, nám, Armádv č.p. I2I3/8, 669 02 Znojmo 2

Městský úřad Znojmo, lČ 00293881, odbor výstavby, obroková č,p.2/L0,669 02 Znojmo 2

Městský úřad Znojmo, lČ 00293881, odbor ŽP, náměstíArmády č.p. t2L3/8,669 02 Znojmo 2

Městský úřad Znojmo, lČ 00293881,, odbor organizační, obroková č.p, t/12,669 2z Znojmo - vyz,ýváme
k vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkov,ý
přístup
Obecní úřad Kravsko, Kravsko č,p, 23, 677 5I Kravsko - vyzýváme k vyvěšení tohoto oznámení na
úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup


