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V Pohořelicích dne 15. dubna 2016

Obec Přibice
Přibice č.p. 348
691 24 Přibice
IČ 00600211

USNESENÍ
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti ze dne 14.1.2016, č.j.
MUPO 1018/2016/SU/SVB, kterou podala Obec Přibice, IČ 00600211, Přibice č.p. 348, 691 24
Přibice, o vydání územního rozhodnutí pro stavbu:
Oprava místních komunikací v obci Přibice
SO 101 Komunikace „Dolní Sliník“
na pozemku parc.č. 1292/6, 1296/27, 1296/28, 1296/29, 1296/30, 1296/31, 1531/1, 1531/33 a st.
303
SO 104 Komunikace „U Vdolka“
na pozemku parc.č. 1843/2, 2200/1
vše v k.ú. Přibice
takto:
Správní řízení vedené u MěÚ Pohořelice, odboru ÚP a stavebního úřadu ve věci výše uvedené
žádosti ze dne 14.1.2016 se dle ust. § 66 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“),

zastavuje,
neboť žadatel opatřením ze dne 13.04.2016 vedeného pod č.j. MUPO 9407/2016 vzal zpět svoji
žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu dle § 45 odst. 4 zákona č.
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500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je Obec Přibice, IČ 00600211, Přibice
č.p. 348, 691 24 Přibice.
Odůvodnění
Dne 14.01.2016 obdržel stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše stavbu.
Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly doloženy všechny potřebné podklady, stavební úřad
opatřením ze dne 8.2.2016 vyzval žadatele k doplnění náležitostí s termínem do 31.03.2016 a
současně usnesením rozhodl o přerušení územního řízení pro výše uvedenou stavbu.
Po doložení požadovaných dokladů stavební úřad opatřením č.j. MUPO -9041/2016/SU/SVB ze
dne 8.4.2016 oznámil zahájení územního řízení a stanovil termín k uplatnění námitek účastníků
řízení a podání stanovisek DO.
Dne 13.04.2016 obdržel stavební úřad žádost o zpětvzetí předmětné žádosti ze dne 14.01.2016.
Správní úřad usnesením dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení zahájené na žádost
zastaví, jestliže žadatel vzal žádost o zahájení řízení zpět.
Z uvedeného důvodu rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku..
Při vymezování okruhu účastníků dospěl odbor ÚP a stavební úřad k závěru, že v daném případě
toto právní postavení podle § 27 správního řádu dle zahájeného územního řízení zaujímá:
-

-

Obec Přibice: účastník řízení podle § 85 odst. 1 (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Nožička Ivan, Ivaň 160, 691 23: účastník řízení podle § 85 odst. 2a)
vlastníci sousedních pozemků a staveb parc.č.: st. 259, st.289/1, st.237, st.65, st.66, st.67, st.
175, st.75/1, st.170, 2200/16. 2200/29, st.172, 1843/23, 1843/20, st.214, st.453, st.303, 1531/20,
st.302, 1531/15, 1531/18, 1531/171531/10, 1531/21, 1531/4, 1531/28: účastníci řízení podle §
85 odst. 2b) (veřejnou vyhláškou)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Servisní, s.r.o.,
RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního
orgánu. Za den doručení je považován patnáctý den po vyvěšení oznámení o možnosti převzít
písemnost na úřední desce Městský úřad Pohořelice.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého
rozhodnutí. 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.
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K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v
průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Podání odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
otisk úředního razítka
„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ Pohořelice a po
stejnou dobu zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Dále bude pro informaci
zveřejněno na úřední desce obce Přibice. Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem:
Podpis a razítko odpovědné osoby:
Doručí se
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Obec Přibice
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2a) (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Nožička Ivan, Ivaň 160, 691 23
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2b) (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků a staveb parc.č.: st. 259, st.289/1, st.237, st.65, st.66, st.67, st. 175,
st.75/1, st.170, 2200/16. 2200/29, st.172, 1843/23, 1843/20, st.214, st.453, st.303, 1531/20, st.302,
1531/15, 1531/18, 1531/171531/10, 1531/21, 1531/4, 1531/28
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
E.ON Servisní, s.r.o.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
MěÚ Pohořelice, odbor ŽP
Obec Přibice
HZS JmK Brno
Policie ČR KŘ JmK, Kounicova 24 Brno
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