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O Z N Á M E N Í 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

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

(dále jen "stavebník") dne 10.11.2015 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

„Komunikace v lokalitě Zadní Hamry“, Vranov nad Dyjí 

 

na pozemku parc. č. 1387/6, 1389/2, 1389/1, 1362/3, 1362/2, 318 v katastrálním území Vranov nad Dyjí. 

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, 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 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům 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 úřední dny (pondělí a středa od 08.00 hod. do 16.00 

hod.). 

 

Popis stavby  

- oprava komunikace z asfaltobetonu v délce 1345,00 m 

- vybudování 2 výhyben z asfaltobetonu 

 

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. 
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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. 

Současně se účastníci řízení upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace 

řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem 

stanovené lhůtě, neslouží ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, k tomu, aby po uplynutí této lhůty mohli v projednávané věci uplatnit další 

připomínky nebo námitky.  

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 úřední desce MěÚ Znojmo a Úřadu městyse 

Vranov nad Dyjí 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: 

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

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. Vranov nad Dyjí-  parc.č.: 73, 74, 76, 77/1, 80, 83, 84, 85/1, 85/3, 86, 507, 766, 1, 2, 3, 4, 11/1, 87, 

88, 90, 92, 93/1, 93/3, 217, 218, 17, 18, 335/17, 1387/6, 1500, 72/1, 72/2, 335/38, 335/52, 79/2, 1379/17, 

 

otisk úředního 
razítka 
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335/10, 335/69, 335/60, 1379/21, 253/4, 154/1, 252/1, 253/3, 154/2, 335/33, 335/7, 80, 951, 156, 257/2, 

257/1, 256/2, 256/1, 1580, 155, 1577, 1578, 252/3, 252/4, 1582, 258, 157/1, 158, 159/2, 159/1, 163/3, 

160, 253, 1524, 283, 157/3, 261, 163/2, 286/1, 1389/12, 1389/3, 182, 292, 295/2, 815, 277/1, 277/2, 172, 

281, 162, 274, 183/2, 2251, 183/3, 1575, 1390, 209, 304/4, 185, 186, 305, 255, 298/2, 299, 298/3, 303, 

304/3, 187/3, 187/12, 328/1, 187/2, 327/2, 326, 187/5, 1362/1, 312/2, 311/1, 186, 187/7, 324, 323/1, 

187/10, 316, 315, 187/6, 314, 187/5, 319/1, 317/1 

 

vlastníci a správci inženýrských sítí: E.ON Česká republika, s. r. o.; RWE Distribuční služby, s.r.o.; 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.; Zájmové 

sdružení obcí 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 orgány a ostatní: 

Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf 

Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a pam.péče, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02  Znojmo 2 

 

 

Ostatní: 

Městský úřad Znojmo, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 02  Znojmo 2 

Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 
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