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ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
Výroková část:
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
speciálním stavebním úřadem podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 27. 11. 2012 podalo
Město Znojmo zast.MěÚ Znojmo, odborem investic a správy nemovitostí, IČ 00293881,
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 118 a 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby
„Úprava polní cesty - cyklostezka „
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1287, 1305, 1317, 1319, 1331, 1332, 1333, 1337, 1341, 1343
v katastrálním území Dobšice u Znojma, parc. č. 1080, 1090, 1092/1, 1092/5, 1093/7 v katastrálním
území Oblekovice, parc. č. 555/2, 852/4 v katastrálním území Znojmo-Louka, v tomto rozsahu:
-

nebude realizováno napojení původních pěšin, jež vznikly sadovou úpravou obce Dobšice
dojde k úpravě šířky stezky v km 0,00 – 0,30 na 3,50 m

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně, kterou
vypracoval Rostislav Beneš, Nová 383, 664 84 Zbraslav; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 1 roku ode dne zahájení
stavby.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Znojmo zast.MěÚ Znojmo, odborem investic a správy nemovitostí, IČ 00293881,
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Odůvodnění:
Dne 27. 11. 2012 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
speciálním stavebním úřadem stavební povolení dne 29. 1. 2010 pod č.j. SMUZN 89850/2009 Zar.
Speciální stavební úřad oznámil přípisem ze dne 30. 11. 2012 zahájení řízení o změně stavby před jejím
dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil,
že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu
v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů
chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, 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.
Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního
stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Ivana Zítková
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Poplatek:
Správní poplatek podle podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a Obecního
úřadu Dobšice. 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.

Podpis: ……………………….

Razítko: …………………………..

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a správy nemovitostí, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Znojmo,
IDDS: jaaai36
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, náměstí Armády 1213/8, 669 22 Znojmo
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
ostatní
Městský úřad Znojmo, odbor organizační, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Obecní úřad Dobšice, Brněnská 70, 671 82 Dobšice

