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VEŘEJNÁ VYHIÁŠKA

ROZHODNUTÍ
PRoDtouŽENí PtATNo§Tl PovoLEN í

Výroková část:

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, ktený je
příslušným speciálním stavebním úřadem podle § 16 odst. 1 a § ltO odst.4 písm. a} zákona o pozemních
komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu {stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební uákon"), na podkladě žádosti o prodloužení
platnosti stavebního povolení, podané dne 09.1],.2016 právnickou osobou:

§práva a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, lČO 7w3258l, Žerotínovo
náměstí 

't49l3, 602 {t0 Brno 2 (dále jen "stavebník"}, podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje
do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí p|atnost stavebního povolení ze dne
L3.L1.2aI4, vydaného Městským úřadem Znojmo, odborem dopravy, pod čj. MUZN 85139/2014 spis.
zn. SMUZN 994612014DOP/Zi, na §tavbu:

,,illl40B 26 Kravsko, průtah"
stavební objekt

SO 101.2 Komunikace llV,t08 26 v km t,22o - 1,860,
SO 103.1 Úpravy místních komunikací

(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 7al\ 8715, 87 /8,582/1,58213,582/5,582lt7,582/L9,582/2a,
582 l 2L, 6L4, 6L7, 6t8 l t a 623 l tl v katastrá lním území Kravsko.

Účastníci řízení na něž se yztahuie rozhodnutí správního oreánu
Správa a údržba silnic Jihomoravského krajg p.o.k., Žerotínovo náměstí lM9 /3, 602 00 Brno 2

odůvodnění

Stavebník - právnická osoba - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, ĚO 70932581, Žerotínovo náměstí Mgl3,602 00 Brno 2, oznámilspeciálnímu stavebnímu úřadu,
že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, jelikož
zatím nezískal finanční prostředky zfondů EU případně SFDI. Ztěchto důvodů žádá o prodloužení
platnosti stavebního povolení.

Speciálnístavebníúřad oznámi!vsouladu sust. § 112 odst.1 a § 115 odst.4stavebního zákona sv,ým

opatřením ze dne 10.11.2016, čj. MUZN 95O69/Zat6, účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, ve kterém podle § 112 odst.2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání.
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Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil MěÚ
Znojmo, odbor dopralry, účastníky o zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení a
dále o možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Oznámení bylo vyvěšeno na
úřednídesce MěÚ Znojmo a OÚ Kravsko po zákonem stanovenou dobu. Dnem doručení byl 28.1,1.2016.

Jelikož měl speciální stavební úřad všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, byla
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům tohoto správního řízení dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve
lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení. Ve stanovené lhůtě, která končila dne O8.12.2OL6, nevznesli
účastníci řízení žádné námitky, ani nebyly navrženy nové důkazy.

Po termínu 09.12.2016 bylo možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí, kdy správní
orgán uvědomil účastníky řízení o tom, že rozhodnutí ve věci bude vydáno pod dni 15.12.2016. Do
tohoto termínu vydání rozhodnutí měli tito možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36
odst.3 správního řádu. Tohoto práva žádný z účastníků nevyužil.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za
ktených bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, žádosti o prodloužení platnosti stavebního
povolení vyhověl.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout v,ýrokovou část rozhodnutí, jednotliuý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení."
Odvolá ní jen proti od ůvod nění rozhodnutí je nepřípustné.

,,l,,,,, l Bc. lvana Z|TKOVA
vedoucí oddělení silničního hospodářství

a silniční dopravy odboru dopravy

oprávněná úředníosoba: Bc. lvana zÍrrovÁ

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č.634l2aD4 §b., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výší 1000 Kč

byl zaplacen dne 15.11.2016.

Toto rozhodnutí musí být vwěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Kravsko a
rovněž způsobem, umožňuiícím dálkový přístup.
§ vyrnačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáďým dnem
po vyvěšení bude písemno§t považována za doručenou.

Vyvěšeno dne: #, // . lptI

Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Obdrží

Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu:

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

rozhodnutí 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 b,ýt provedena změna, není-li stavebníkem,
r vlastník pozemku, na kterém má btýt §tavba prováděna, není,-li stavebníkem, může-li být jeho

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,

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

. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li b,ýt jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno - parcela č. 59, 66, 85, 90, 97, 6L5, L78lt, 579/7, 58Ll6, 582/1^8, 582/2,
582/4, 6L/t, 6t/2, 616/t, 626/4, 627 /1, 63/L, 63/2, 64/4, 6419, 68lt, 6812, 69lL,7altL,7a/5,70/6,
70/7,7o/8,7u2,15/L,75/2,76lt,76/2,76/3,7614,77/L,77/6,7812,8al8,8616,87l12,8119,8912,
79/6, 8al5 a 80/6 v k.ú. Kravsko a stavební parcely č.73,74,75,76,78, 95, 97, LLa, LL2, L34, L86,
187, 188, ]r97 ,252, 254, 285,291, 303, 66L, 68lL, 6812,79lt, 8314, 84|L, ul2, 8413,85/10, 85111,
85/72, 85/2,85l4,8515,85|6,8517 ,85/8,85/9,9411,94/2,94/3,229,230,73L a 232 v k.ú. Kravsko.

r t€ítr kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li b,ýt toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,

rozhodnutí se doručuie veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány a ostatní:
Krajslcý úřad Jml(, !Č 70888337, odbor rozvoje dopravy, dopravní úřad, IDDS: x2pbqzq
Krajský úřad JmK, lČ 70888337, odbor ŽP, lDDs: x2pbqzq
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, lČ 70884099, Územní odbor lnojmo, IDDS: ybiaiuv
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: jydaiGg

Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, lČ 71009191, ÚP Znojmo, tDDS: jaaai36

Městský úřad Znojmo, lČ 00293881, oŠKaPp, nám. Armádv č.p. L213l8, 669 02 Znojmo 2

Městský úřad Znojmo, lČ 00293881, odboruýstavby, obroková č.p.2lla,669 02 7nojmo2
Městshý úřad Znojmo, lČ 00293881, odbor ŽP, náměstí Armády č.p. !?L3/8,669 02 7najmo 2
Městský úřad Znojmo, lČ 00293881, odbor organizační, obroková č.p. L/LZ,669 z2 Znojmo - vyzýváme
k vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup
Obecní úřad Kravsko, Kravsko č-p.23,67L 5L Kravsko - vyaýváme k vyvěšení tohoto rozhodnutí na
úřední desce úřadu a současně způsobem umožňuiícím dálkový přístup


