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DATUM: 11.02.2013    
 

O Z N Á M E N Í 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  

A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

Jihomoravský kraj, IČ 708 88 337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, který zastupuje Správa a 
údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 709 32 581, Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno (dále jen "stavebník"), podal dne 08.02.2013 žádost o vydání stavebního povolení na 
stavbu: 

"III/398 19 Šafov" 

stavební objekt: 
SO 01 Zesílení krytu a rozšíření silnice v délce 1840 m, 

SO 02 Celková rekonstrukce silnice v délce 297 m, 
SO 03 Most přes Křeslický potok, 

 
(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 5872, 5880, 5896, 5955 a 5992 v katastrálním území 
Šafov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 

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 č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 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"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení 
a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

15. březen 2013 (pátek) v 10.00 hodin 

se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě Šafov. 

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 na odboru dopravy Městského úřadu Znojmo, nám. Armády 1213/8, III. poschodí, 
dveře č. 439, vždy v úřední dny (pondělí a středa od 08.00 hod. do 17.00 hod.) a při ústním jednání. 

 

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. 
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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. 

Pověřený zaměstnanec speciálního 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. 

Speciální 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. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bc. Ivana  Z Í T K O V Á 

vedoucí oddělení silničního hospodářství 
a silniční dopravy odboru dopravy 

  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Šafov 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 oznámení. 
 
 
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 
oznámení se doručuje do vlastních rukou. 
 

 

otisk úředního 
razítka 
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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. 76, 77, 266/1, 266/2, 266/4, 267, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 
5655, 5656, 5657, 5658, 5661, 5665, 5668, 5672, 5676, 5679, 5682, 5685, 5689, 5694, 5699, 5704, 
5709, 5710, 5796, 5821, 5823, 5825, 5827, 5830, 5832, 5835, 5838, 5841, 5845, 5848, 5852, 5857, 
5858, 5859, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5886, 5887, 5888, 5894, 5895, 5897, 5898, 
5899, 5901, 5902, 5908, 5909, 5910, 5913, 5919, 5932, 5934, 5944, 5945, 5952, 5954, 5956, 5957, 
5976, 5977, 5980, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5989, 5990, 5991, 5993, 5994, 5995, 5996, 
5997, 5998 a 5999 v katastrálním území Šafov, 

• ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
prováděním stavby přímo dotčeno, 

 
oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
Účastníci stavebního řízení podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 27 odst. 3 správního řádu v postavení účastníka stavebního řízení podle § 27 odst. 2 
správního řádu a podle § 109 písm. g) stavebního zákona, pokud mohou být stavebním povolením 
dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo 
rozhodnuto v územním rozhodnutí – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
 

Dotčené orgány a ostatní: 

Ministerstvo obrany, IČ 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk 

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 

Městys Vranov nad Dyjí, stavební úřad, IDDS: 4ugbuf7 

Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, OŠKaPP, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02  Znojmo 2 

Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor ŽP, náměstí Armády č.p. 1213/8, 669 02  Znojmo 2 

Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 22  Znojmo – žádáme o 
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup 

Obecní úřad ŠafovIDDS, IDDS: xy2bj88 – žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a 
současně způsobem umožňujícím dálkový přístup a zajištění místnosti v den jednání 
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