Městský úřad Břeclav
ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Č.j.: MUBR 78695/2017
Sp.zn.: MUBR-S 78694/2017 OSVD

V Břeclavi 23.10.2017

Oprávněná úřední osoba: Bc. Vlastimil Zálešák/ 519 311 437
e-mail: vlastimil.zalesak@breclav.eu

Vyřizuje: Ing. Jitka Rampáčková// 519 311 338
e-mail: jitka.rampackova@breclav.eu

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 18.102017 podala obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí, IČ: 00283746, (dále jen
„stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Zaječí – ul. Školní, chodník“
na pozemcích p.č. 4855/185, 4855/202 a 247 dle KN v katastrálním území Zaječí.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Odbor správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav, oddělení dopravy a silničního
hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad pro stavbu silnic, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona
číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“), v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále „jen stavební zákon“), oznamuje v souladu
s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a
místního šetření. 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. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Břeclav, odboru
správních věcí a dopravy, oddělení dopravy a silničního hospodářství, ve lhůtě shora uvedené
(úřední dny pondělí a středa 08.00 hod. – 17.00 hod., úterý a čtvrtek 08.00 hod. – 14.00 hod.).
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.
Dnem následujícím po uplynutí stanoveného termínu pro uplatnění námitek začíná běžet 5
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denní lhůta pro seznámení se s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.

Ing. Roman Konečný
vedoucí odboru správních věcí a dopravy

R o z d ě l o v n í k:
Obdrží - účastníci řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona
Do vlastních rukou:
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Obecní úřad Zaječí, IDDS: 3iwbjwr
Školní 401, 691 05 Zaječí
Na vyvěšení:
Městský úřad Břeclav a obecní úřad Zaječí se žádá o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na své úřední desce i způsobem
umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dnů. Dále se žádá o následné zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky Městskému
úřadu Břeclav, odboru správních věcí a dopravy, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.
Městský úřad Břeclav – zde
náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Obecní úřad Zaječí: IDDS: 3iwbjwr
Masarykova 119/60, 691 46 Ladná

Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Podivín, IDDS: 47gbznw
Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín
Městský úřad Břeclav, OŽP - zde
nám. T. G. Masaryka 442/33, 690 81 Břeclav
Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Břeclav, DI, IDDS: jydai6g
Národních hrdinů 18/15, 690 16 Břeclav
Krajská hygienická stanice JmK, IDDS: jaaai36
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv
Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Brno
Krajský úřad JmK, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

