Ú AD M STYSE VRANOV NAD DYJÍ
stavební úřad
Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
Spisová značka:
Číslo jednací:
Oprávn ná ú ední osoba:
Telefon:
E-mail:

SVRAND-97/2017-MP
VRAND 1088/2017
Pigal Miloš
515 225 908
pigal@ouvranov.cz

DATUM:

12.6.2017

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
Jihomoravský kraj, , IČO 70ŘŘŘ337, Žerotínovo nám. 44ř/3, 601 Ř2 Brno
který zastupuje
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p ísp vková organizace kraje, IČO 70ř325Ř1
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
(dále jen "žadatel") podal dne 6.6.2017 žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby:
Modernizace silnice II/40ř Uherčice - Vrat nín - Rancí ov,
úsek č. 2, silnice III/40ř2Ř Vrat nín - st. hranice
na pozemku parc. č. 402/3, 482/1, 483/14, 483/15, 863/1, 865, 866/4, 926/1, 940, 1252, 1254, 1255,
1263/2, 1264, 1281, 1282, 1283, 1393, 1406, 1472, 1473, 1474, 1475, 1477/1
v katastrálním území Vratěnín.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí č.j. VRAND 677/2015, SÚ98/15-CP ze dne 8.6.2015, které nabylo právní moci dne 11.7.2015. Žádost o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí o 2 až 5 let z důvodů komplikací při majetkové přípravě.
Druh a účel umisťované stavby:
- Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně odvodnění silnice 11/409 28 v úseku obec Vratěnín - státní
hranice s Rakouskem, nového úseku chodníku v obci Vratěnín a přeložky sítí technické infrastruktury.
- Účelem stavby je zvýšení komfortu a bezpečnosti silničního provozu a uvedení stavu komunikace do
parametrů odpovídajících stávajícím platným technickým normám.
- Rekonstrukce zahrnuje kromě obnovy povrchu vozovky zejména její rozšíření. Záměrem je i
provedení rekonstrukce systému odvodnění komunikace (úprava a zpěvném příkopů).
- Součástí záměru je i zásadní rekonstrukce mostu přes Vratěnínský potok.
Umisťované stavební objekty:
- SO 101 Komunikace; SO 102 Chodník; SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 409 28-1; SO 341
Přeložka vodovodu; SO 431 Přeložka kabelu NN v km 0,745; SO 461 Přeložka sděl. kabelů 02 v km
1,008; SO 801 Sadové úpravy
Stavební úřad úřadu městyse Vranov nad Dyjí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Veřejné ústní jednání se podle § 93 odst. 3 stavebního
zákona nekoná. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad úřadu městyse Vranov nad Dyjí,
úřední dny Po a St 8 - 17). Nejpozději do 3 dnů po uplynutí lhůty uvedené výše, podle § 36 odstavce 3,
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“), se mohou
účastníci řízení seznámit s podklady pro rozhodnutí.
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Současně se účastníci řízení upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace
řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem
stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavce 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohly po uplynutí této
lhůty v projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky. Vzhledem k tomu, že se jedná o
řízení s velkým počtem účastníků řízení dle § 144 odst. 6, zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném
znění, doručuje stavební úřad prostřednictvím veřejné vyhlášky.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout
jejich doplnění. Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny
nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním
žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se
vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a závazná
stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení
řízení, jinak se k nim nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec 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.
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.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Miloš Pigal
referent stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyv šeno po dobu 15 dnů na ú ední desce Obecní ú adu Vrat nín a Ú adu
M styse Vranov nad Dyjí v podob fyzické i elektronické.

Vyvěšeno dne : …………………………

Sejmuto dne: ……………………………..

Č.j. VRAND 1088/2017

str. 3

Obdrží:
účastníci (dodejky):
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Znojmo, Kotkova č.p.
3725/24, 669 50 Znojmo
Obec Vratěnín, Vratěnín č.p. 88, 671 07 Uherčice u Znojma
Ludmila Padalíková, Dolní Bory č.p. 256, 594 61 Dolní Bory
Jan Šálek, Kdousov č.p. 61, Kdousov, 675 32 Třebelovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, 601 75 Brno
Stanislav Hvězda, Police č.p. 108, 675 34 Police u Jemnice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, pobočka Znojmo, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02
Znojmo
FREDI s.r.o., Dešná č.p. 19, Dešná, 378 73 Lovčovice
Ing. Josef Kolář, Lovčovice č.p. 15, Lovčovice, 675 31 Jemnice
JOST-AGRO s.r.o., Palackého nám. 59, Dačice I, 380 01 Dačice
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova č.p. 8, 669 02 Znojmo
GridServices s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona (veřejná vyhláška)
identifikovaní označením pozemků a staveb: parc.č. 44, 47, 54/6, 55, 56, 58/3, 58/4, 61, 65, 73/2, 402/2,
481/4, 481/5, 481/6, 481/7, 483/3, 483/12, 483/13, 483/16, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 492/3, 492/6,
492/7, 492/9, 524/8, 524/15, 524/16, 837/2, 863/9, 866/2, 866/3, 880/2, 939/1, 939/2, 1251, 1253, 1257/1,
1258, 1259/1, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1280, 1381, 1387, 1392, 1396, 1397, 1398, 1399, 1402, 1403,
1404, 1405, 1414, 1476 v katastrálním území Vratěnín.
dotčené správní úřady (dodejky)
Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 01
Znojmo
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 01 Znojmo
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 22 Znojmo
Ministerstvo vnitra České republiky, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, Náměstí Hrdinů
č.p. 1634/3, 140 21 Praha 4
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82
Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 4, 602 00 Brno - střed
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Pražská č.p. 3198/83, 669 03
Znojmo
ostatní (na vědomí)
Obecní úřad Vratěnín, Vratěnín č.p. 88, 671 07 Uherčice u Znojma
s žádostí o zveřejnění na úřední desku
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