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Veřejná vyhláška

USNESENÍ
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad pro
pozemní komunikace podle § 15 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vykonávající státní správu dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4)
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„speciální stavební úřad“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obdržel dne 04.05.2020 žádost o vydání

společného územního a stavebního povolení stavby nazvané: „Brod nad Dyjí - zvýšení
bezpečnosti chodců, II.etapa" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 36/2, parc. č. 73/4, 90/4,
1659/1, 2323/1, 2323/2, 3234/2, 3935, 4171 v katastrálním území Brod nad Dyjí, kterou podala
Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí, kterou zastupuje Modrý Projekt
s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav (dále jen „žadatel“).
Stavební úřad podle § 66 odst. 1, písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

zastavuje
správní řízení – společné územní a stavební řízení stavby nazvané: „Brod nad Dyjí - zvýšení
bezpečnosti chodců, II.etapa" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 36/2, parc. č. 73/4, 90/4,
1659/1, 2323/1, 2323/2, 3234/2, 3935, 4171 v katastrálním území Brod nad Dyjí, vedené podle §
94j až § 94p stavebního zákona, zahájené na základě žádosti žadatele podané dne 04.05.2020,
jelikož žadatel vzal svoji žádost ve shora uvedené věci dne 22.07.2020.

Odůvodnění
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad pro
pozemní komunikace podle § 15 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vykonávající státní správu dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4)
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„speciální stavební úřad“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obdržel dne 04.05.2020 žádost o vydání

společného územního a stavebního povolení stavby nazvané: „Brod nad Dyjí - zvýšení
bezpečnosti chodců, II.etapa" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 36/2, parc. č. 73/4, 90/4,
1659/1, 2323/1, 2323/2, 3234/2, 3935, 4171 v katastrálním území Brod nad Dyjí, kterou podala
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Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí, kterou zastupuje Modrý Projekt
s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav (dále jen „žadatel“).
Řízení o žádosti bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení v souladu
s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu, došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
Stavební úřad v průběhu řízení zkoumal, které osoby včetně žadatele a obce, na jejímž území se
má záměr uskutečnit, jsou vlastníky pozemku nebo stavby, na kterých se má požadovaný záměr
uskutečnit, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo
stavbám a dále zjišťoval účastníky řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím o
dělení pozemků přímo dotčena a splňují postavení účastníků řízení podle § 94k stavebního
zákona. Přitom zjistil, že účastníky územního řízení jsou:
a) stavebník:
Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí č.p. 45, 691 81 Březí u Mikulova
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí č.p. 45, 691 81 Březí u Mikulova
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih,
Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, T.G. Masaryka č.p. 2957/9a,
690 02 Břeclav 2, Vavřín Chludil, Brod nad Dyjí č.p. 44, 691 81 Březí u Mikulova, Brigita
Chludilová, Brod nad Dyjí č.p. 44, 691 81 Březí u Mikulova
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
parc.č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 16/1, 16/2, 19/1, 19/2,
20/1, 24/1, 24/2, 27/1, 27/2, 27/3, 28/2, 28/3, 31/1, 32/1, 32/2, 35/1, 179/1, 179/2, 567, parc. č.
83/2, 83/13, 83/15, 2323/4, 2323/19, 3914, 3926/2, 3926/4, 3926/5, 3926/8 v katastrálním území
Brod nad Dyjí, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2,
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, GridServices, s.r.o.,
Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s
majetkem Ministerstva obrany, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Další vlastnická ani jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Jelikož dne 22.07.2020 doručil žadatel stavebnímu úřadu podání, ve kterém bere svoji žádost o
žádost o vydání stavebního povolení zpět, zastavuje stavební úřad v souladu s ustanovením § 66
odst. 1 písm. a) správního řádu, správní řízení tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

Poučení
Proti tomuto usnesení se může v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odvolat
účastník, jemuž se usnesení oznamuje, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, podáním u
zdejšího stavebního úřadu. Odvolání dle ustanovení § 82 odst. 2) správního řádu se podává u
zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal
stavebnímu úřadu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
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Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu, nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný
účinek.
otisk
úředního
razítka

Ing. Jaroslav Parolek
odborný zaměstnanec

Toto usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Mikulov a
OÚ Brod nad Dyjí po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno na úřední desce
Sejmuto

dne:........................................
dne:.....................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………
Sejmuto
dne:……………………….
Razítko a podpis soby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení……………………

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Modrý Projekt s.r.o., IDDS: rdn6b9g
sídlo: Slovácká č.p. 3223/83, 690 02 Břeclav 2
zastoupení pro: Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, IDDS:
k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav,
IDDS: z49per3
sídlo: T.G. Masaryka č.p. 2957/9a, 690 02 Břeclav 2
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
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Vavřín Chludil, Brod nad Dyjí č.p. 44, 691 81 Březí u Mikulova
Brigita Chludilová, Brod nad Dyjí č.p. 44, 691 81 Březí u Mikulova
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát,
IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní odbor Břeclav,
IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Městský úřad Mikulov, OSŽP - vodoprávní úřad, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na
Moravě
Městský úřad Mikulov, OSŽP - odpadové hospodářství, Náměstí č.p. 1, 692 01 Mikulov na
Moravě
Osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, se doručuje
veřejnou vyhláškou:
parc.č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 16/1, 16/2, 19/1, 19/2,
20/1, 24/1, 24/2, 27/1, 27/2, 27/3, 28/2, 28/3, 31/1, 32/1, 32/2, 35/1, 179/1, 179/2, 567, parc. č.
83/2, 83/13, 83/15, 2323/4, 2323/19, 3914, 3926/2, 3926/4, 3926/5, 3926/8 v katastrálním území
Brod nad Dyjí
Dále se doručí:
OÚ Brod nad Dyjí se žádostí o bezodkladné vyvěšení své úřední desce na dobu nejméně 15 - ti
dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

