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Znojmo 13. února 2017

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Dobšice, IČ 45670773, Brněnská 70, 671 82 Dobšice,
kterého zastupuje Ing. Vladimír Závěrka, nar. 08.09.1957, Tasovice 179, 671 25 Hodonice
(dále jen "stavebník"), podal dne 06.02.2017 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Prodloužení komunikace ul. Sadová“, Dobšice
na pozemku parc. č. 244/1, 511/1, 511/6, 540/2, 555/1, PZE 5221, 5233, 5243 v katastrálním území
Dobšice u Znojma. 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
21. března 2017 (úterý) v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných na OÚ Dobšice.
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, IV. NP,
dveře č. 438, vždy v pondělí a středu od 08.00 do 16.00 hodin, úterý a čtvrtek od 08.00 do 14.00 hodin a
v pátek od 08.00 do 13.00 hodin (po telefonické domluvě i mimo uvedenou dobu) a při ústním jednání.

Popis stavby
- komunikace z asfaltobetonu v šířce 3,0 m a délce 190,00 m
- chodník z betonové dlažby šířce 1,15 m a délce 40,00 m

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.
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.

Č.j. MUZN 11721/2017

str. 2

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.
Účastníkům tohoto správního řízení je 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.
Nejpozději do 3 dnů od ústního jednání mají účastníci řízení možnost seznámit se s podklady pro vydání
rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.
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.

otisk úředního
razítka

Ing. Ivana Ž I Ž K O V Á v.r.
referent oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

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

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu:
Obec Dobšice, IČ 45670773, Brněnská 70, 671 82 Dobšice,
kterého zastupuje Ing. Vladimír Závěrka, nar. 08.09.1957, Tasovice 179, 671 25 Hodonice
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:
k.ú. Dobšice u Znojma - parc.č. 244/68, 244/84, 244/100, 511/4, 511/10, 511/23, 512, 513, 514/2,
514/3, 514/5, 514/6, 514/39, 514/44, 514/57, 514/58, 514/59, 514/60, 514/63, 514/65, 514/68, 549/2,
555/2, 555/3, 555/4, 555/5, 555/9,
vlastníci a správci inženýrských sítí – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika,
s. r. o., GridServices, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., Vodovody a kanalizace Znojemsko
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 správní orgány
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Krajské ředitelství policie České republiky JmK, Územní odbor Znojmo, DI, IDDS: jydai6g
Ostatní
Městský úřad Znojmo, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 02 Znojmo 2
Obecní úřad Dobšice, Brněnská č.p. 70, 671 82 Dobšice

