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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
USNESENÍ 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 
 
Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, 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), podle § 
66 odst. 66 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

z a s t a v u j e 
 
stavební řízení zahájené dne 22.02.2010 na základě žádosti o stavební povolení, kterou podala 
 Obec Vrbice, Vrbice 89, PSČ: 691 09, IČ: 00283738  
(dále jen stavebník), na stavbu: 

 

„Rekonstrukce a výstavba nových chodníků v obci“ 
 

Na pozemku par. č. KN 2235, 2858, 933 v k. ú. Vrbice u Velkých Pavlovic.  
 
Účastníci řízení, ne něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
 Obec Vrbice, Vrbice 89, PSČ: 691 09,  
 
Odůvodnění: 
Dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení. Silniční správní úřad zjistil, že 
předložená žádost nemá předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby. Dne 
22.02.2010 vyzval stavebníka k doplnění žádosti ve lhůtě do 23.04.2010 a řízení přerušil (výzva a usnesení č. j.: 
MUH/9694/10/393). Po uplynutí lhůty stavební úřad řízení zastavil, jelikož stavebník neodstranil následující podstatné 
vady žádosti, které brání pokračování v řízení (citace z výzvy k doplnění žádosti): 

1. Je třeba doložit smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Vrbice a Jihomoravským krajem. Stavba má být 
provedena na par. č. KN 2858, KN 2235, LV 1187 v k. ú. Vrbice u Velkých Pavlovic. Vlastníkem uvedených 
parcel je Jihomoravský kraj. Po jejím uzavření bude tato smlouva předložena speciálnímu stavebnímu úřadu.   

2. Všechna vyjádření dotčených orgánů jsou vyhotovena pro územní řízení. Chybí vyjádření pro stavební řízení. 

3. Předložená projektová dokumentace je také vyhotovena pro územní řízení.  
 
Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 
uvedených. 

 
Účastníci řízení – další dotčené osoby 

SÚS Jihomoravského kraje, p. o. k., oblast Břeclav, E.ON Česká republika, Hodonín, Vodovody a kanalizace a.s. 
Břeclav , Telefonica O2, Brno, Jihomoravská plynárenská, a. s.  
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Poučení:  
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá 
odkladný účinek. 
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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

 
 

Mgr. Dana Prajková v. r. 
vedoucí odboru dopravy                                          

                                                            
 
vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 

 
 
jmenovaný zástupce: Hana Řeháková 
oprávněná úřední osoba k podpisu rozhodnutí a usnesení 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Vrbice 
způsobem umožňující dálkový přístup) 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 
 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 

 

 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 
Obec Vrbice 
 
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 
SÚS Jihomoravského kraje, p. o. k., oblast Břeclav 
 
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona: 
E.ON Česká republika, Hodonín 
Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav  
Telefonica O2, Brno 
Jihomoravská plynárenská, a. s.  
 
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu: 
Tito účastníci řízení budou vyrozuměni veřejnou vyhláškou. Jsou to všichni mezující vlastníci výše uvedených pozemků. 
 
Dotčené orgány:  
Policie ČR – DI Břeclav  
MÚ Hustopeče – odbor životního prostředí  
MÚ Hustopeče – odbor regionálního rozvoje 

 

otisk úředního razítka 
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