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VYROZUMĚNÍ O ROZHODNUTÍ ÚČASTENSTVÍ V ŘÍZENÍ
Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) vede územní
řízení zahájené podáním žádosti dne 14.10.2011 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
dopravní infrastruktura - napojení silnice II/413 na silnici I/38 Znojmo, Dobšice, vše v katastrálním území
Znojmo-město a Dobšice u Znojma (dále jen "Stavba"), kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Brno, IČO 65993390, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, kterého zastupuje EXACT ING, s.r.o.,
IČO 29236517, Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno (dále jen "žadatel").
Řízení je vedeno u stavebního úřadu pod sp. zn. vedeno pod sp. zn. SMUZN Výst. 12027/2011-Pe.
Správní úřad dle ust. § 28 odst.1 správního řádu
vyrozumívá
účastníky řízení o tom, že rozhodl o účastenství ve výše uvedeném řízení o osobách, které se v daném
řízení prohlásily za účastníky řízení.
Předmětné rozhodnutí (usnesení), které dosud nenabylo právní moci, se stalo součástí spisu vedeného u
stavebního úřadu.
Stavební úřad rozhodl o účastenství občanského spolku Voda z Tetčič z.s., IČ 22678956, se sídlem
Hybešova 178, 664 17 Tetčice tak, že není účastníkem územního řízení o umístění stavby.

„Otisk razítka“
Mgr. Kamila Tetourová, v.r.
referent odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu ve Znojmě a na
elektronické úřední desce, dále na úřední desce Obecního úřadu v Dobšicích.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne……………………………………..
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Jelikož v předmětném řízení je více než 30 účastníků řízení, stavební úřad v souladu s ust. § 144 odst. 6
správního řádu doručuje vyrozumění veřejnou vyhláškou. Dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu se v řízení
s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům
uvedených v ust. § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel) jednotlivě; dle ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona
se obci, která je účastníkem řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona doručuje jednotlivě.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Dobšice, IDDS: ngyaz88
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

