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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ 
 

Městys Vranov nad Dyjí, IČO 00293806, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí  

(dále jen "stavebník"), podal dne 19. 11. 2013 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby: 

 

„Stavební úpravy komunikace v lokalitě Junácké údolí, Vranov nad Dyjí“ 

 
(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 456/1, 1061/1, 1061/4, 1063/7, 1127/2, 1133/7, 1141, 1142, 
1143, 1144/2, 1370, 1371/1, 1401 v katastrálním území Vranov nad Dyjí. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného pod spis. zn. SMUZN 11869/2011 DOP/Ziz, 
č.j.: MUZN 110537/2011 ze dne 23. 11. 2011. 
 
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"), oznamuje podle § 115 odst. 4 
stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, ve kterém podle § 112 
odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. 
 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy  

do 10ti dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

Vzhledem k tomu, že Městský úřad Znojmo, odbor dopravy má všechny podklady pro vydání rozhodnutí 
v předmětné věci, je 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 shora uvedené, doručením na Městský úřad Znojmo, odbor dopravy. Po uplynutí 
stanovené lhůty nebude k dalším vyjádřením k podkladům rozhodnutí resp. dalším návrhům, námitkám, 
popřípadě důkazům ani závazným stanoviskům, přihlédnuto a bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.   

Tento způsob vedení správního řízení (stanovení lhůty vyjádření se k podkladům správního rozhodnutí) je 
v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle § 6 správního řádu a v souladu 
s procesními právy účastníka správního řízení podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu.  

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Znojmo, odboru 
dopravy, nám. Armády 1213/8, IV. NP, vždy v úřední dny t.j. v pondělí a středu od 08.00 - 17.00 hodin. 
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Poučení: 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ing. Ivana  Ž I Ž K O V Á 
   referent oddělení silničního hospodářství 

    a silniční dopravy odboru dopravy 

 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úředních deskách MěÚ Znojmo a Úřadu 
městyse Vranov nad Dyjí. 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 

Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 
správního řádu: 
Městys Vranov nad Dyjí, IDDS: 4ugbuf7 
 
oznámení se doručuje do vlastních rukou. 
 
 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až f) stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:  
vlastníci pozemků parc.č. 456/1, 1061/1, 1061/4, 1063/7, 1127/2, 1141, 1142, 1143, 1144/2, 1371/1, 
1062, 1371/3, 1124/1, 454/2, 454/3, 1144/1, 447/2, 459/2, 457/1, 455, 458/1, 156/4, st.284, 456/3, 456/6, 
456/2, 466/9, st.243, 1056/1, st.237, 1056/2, st.221, 1057/1, st.244, 1061/2, 1061/3, 1063/1, st.622, 
1063/4, 1371/3, 1063/5, st.324, st.323, 1095/2, st.537, 1124/1, 1127/8, 1127/3, st.672, 1127/4, st.673, 

 

otisk úředního 

razítka 
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1127/5, 1127/1, 1132, st.317, 1133/8, 1133/3, st.631, 1133/10, 1133/5, 1133/6, st.636, 1133/9, 1133/2, 
st.285, 1140/1, 1140/2, st.778, 1144/1, 1144/3, st.788, 1384/15, 454/3, 454/2, 454/8, 449/1, 1452, st.806, 
st.26/2, 1368/2,  
 
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 – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
 
Dotčené orgány a ostatní: 
Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf 
  
Ostatní 
Město Znojmo, odbor organizační, Obroková  1/12, Znojmo, 669 02  Znojmo 2 
Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí  21, 671 03  Vranov nad Dyjí 
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