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ROZHODNUTÍ
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ
A POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Výroková část:
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. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení
platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby, podané dne 11.04.2018
právnickou osobou – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO
70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2 (dále jen "stavebník"), po přezkoumání žádostí ve
společném řízení v souladu s ust. § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje
do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení ze dne

27.02.2012, které vydal Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, pod č.j. MUZN 15318/2012, spis. zn.
SMUZN 669/2012 DOP/Zi, na stavbu:

„III/408 26 Kravsko, průtah“
stavební objekt SO 101.1
(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 95, 99/3, 99/9, 99/10, 99/11, 99/12, 99/100, 99/101, 99/102,
99/103, 99/104, 99/105, 99/134, 99/135, 99/136, 99/137, 99/138, 99/139, 99/140, 99/141, 99/142,
99/143, 99/144, 99/145, 99/146, 99/147, 99/148, 99/149, 99/150, 99/153, 579/1, 617 v katastrálním
území Kravsko, parc. č. 361/1, 364 v katastrálním území Mramotice a dále podle § 118 odst. 1
stavebního zákona

povoluje
změnu termínu dokončení shora uvedené stavby (stavebního objektu) do 31.12.2020.
Tímto rozhodnutím se mění podmínka č. 29. výrokové části shora citovaného stavebního povolení.
Ostatní podmínky pro provedení stavby zůstávají v platnosti.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno 2

Odůvodnění
Stavebník – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2, oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné
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zahájit do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí ze dne 01.06.2016, č. j. MUZN 45776/2016, spis. zn.
6795/2016 DOP/Zi, kterým byla prodloužena platnost shora citovaného stavebního povolení nabylo
právní moci, tj. do 05.07.2018 a rovněž nelze stavbu dokončit ve lhůtě, stanovené ve stavebním
povolení, jelikož zatím nezískal finanční prostředky z fondů EU nebo SFDI. Z těchto důvodů žádá o
prodloužení platnosti stavebního povolení a o prodloužení lhůty k dokončení stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že se řízení podle §§ 115 odst. 4 a 118 stavebního zákona, k nimž je Městský
úřad Znojmo příslušný, týkají téhož předmětu a nebrání tomu povaha věci, účel řízení ani ochrana práv
nebo oprávněných zájmů účastníků, spojil speciální stavební úřad podle § 140 odst. 1 a 4 správního řádu
usnesením poznamenaným do spisu tato řízení a písemností ze dne 11.04.2018 o usnesení ve věci
spojení dvou různých řízení stavebníka vyrozuměl. Současně jej informoval, že v tomto společném řízení
bude vydáno jedno společné rozhodnutí.
Speciální stavební úřad oznámil v souladu s ust. § 112 odst. 1 a § 115 odst. 4 stavebního zákona svým
opatřením ze dne 12.04.2018, č.j. MUZN 33369/2018, účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby, ve kterém
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání.
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil MěÚ
Znojmo, odbor dopravy, účastníky o zahájení řízení ve věci povolení stavby a dále o možnosti vyjádřit se
k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Znojmo a
OÚ Kravsko po zákonem stanovenou dobu. Dnem doručení byl 30.04.2018.
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 (t. j. do 10.05.2018). Ve stanovené lhůtě, ani ve lhůtě pro
seznámení se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí, nevznesli účastníci řízení žádné námitky, ani
nebyly navrženy nové důkazy.
Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena a současně důvody pro
prodloužení termínu dokončení stavby a žádosti stavebníka 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 výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk
úředního
razítka
Bc. Ivana Z Í T K O V Á v. r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy
Oprávněná úřední osoba: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ
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Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč
a položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč, celkem 2000 Kč byl uhrazen dne 16.04.2018.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Kravsko a
rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým dnem
po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

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, IDDS: 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 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. 253/25, 253/2, 253/1, 252/1, 252/2, 248/5, 365, 243/1
v katastrálním území Mramotice a parcela č. 579/5, 579/2, st. 197, 87/12, st. 285, 89/2, st. 303, 97,
99/5, 99/166, 99/100, 99/101, 99/102, 99/153, 99/103, 99/104, 99/105, 99/134, 99/135, 99/136,
99/137, 99/138, 99/139, 99/140, 99/141, 99/142, 99/143, 99/144, 99/145, 99/146, 99/147,
99/148, 99/149, 99/150 v k. ú. Kravsko,
ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,

oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.
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Dotčené orgány a ostatní
Krajský úřad JmK, IČ 70888337, odbor dopravní správy, IDDS: x2pbqzq
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČ 70884099, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, IČ 71009191, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor výstavby, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, OŠKaPP, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 22 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor ŽP, náměstí Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo – žádáme o
vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obecní úřad Kravsko, Kravsko č.p. 23, 671 51 Kravsko – žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na
úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup

