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USNESENÍ
o stanovení lhůty a přerušení řízení
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
speciálním stavebním úřadem podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon – dále jen „stavební zákon“), současně s výzvou
k odstranění nedostatků podání:
I. Stanovuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), právnické osobě
Obec Dyje, IČO 00600326, Dyje 128, 669 02 Znojmo 2
(dále jen „stavebník“),
lhůtu 60 dnů od převzetí tohoto usnesení
k doplnění žádosti podané dne 04.01.2021, ve věci vydání společného povolení na stavbu
„Cyklostezka Dyje směr Tasovice“, o údaje a doklady, uvedené ve výzvě ze dne 23.08.2021.
II. Přerušuje podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení zahájené dne 04.01.2021, ve věci
shora uvedené, do doby doplnění žádosti o údaje a doklady, uvedené ve výzvě ze dne 23.08.2021,
nejdéle však na dobu uvedenou shora ve výroku I.

Odůvodnění
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost neposkytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, byl stavebník vyzván v souladu s ust. § 45 odst. 2
správního řádu k odstranění nedostatků podané žádosti. V usnesení stanovenou lhůtu 60 dnů od převzetí
tohoto usnesení považuje správní orgán za přiměřenou. Do doby odstranění nedostatků podání, nejdéle
však do doby stanovené správním orgánem, je správní řízení přerušeno a lhůta pro vydání rozhodnutí
ve věci neběží. Správní orgán bude v řízení pokračovat, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo správní
řízení přerušeno. Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle
§ 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

Poučení
Proti usnesení o stanovení lhůty se může odvolat pouze účastník řízení, jemuž je lhůta určena a také
účastník, jehož se lhůta k provedení úkonu jinak přímo dotýká (§ 76 odst. 5 ve spojení s § 39 odst. 1
správního řádu). Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení usnesení ke Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru
dopravy. Podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.
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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.

otisk
úředního
razítka

Bc. Ivana ZÍTKOVÁ v.r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo, OÚ Dyje a OÚ
Tasovice a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým
dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Znojmo bude písemnost považována za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží
Účastník společného řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1
správního řádu:
Obec Dyje, IDDS: h4qa5zn
Obec Tasovice, IDDS: x9pa2rj
Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o., IDDS: c3scqsi
usnesení se doručuje do vlastních rukou.

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona, v postavení účastníků podle
§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
k.ú Dyje - vlastníci pozemků a staveb na nich parc.č. 300/1, 407, 408/1, 408/5, 409/1, 409/2, 410, 411,
412, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/7, 413/11, 413/17, 413/18, 413/19, 413/20, 43/21, 414/1, 414/2,
414/12, 414/14, 2246, 2247/2, 2249, 2254, 2255, 2265, 2266/2, 2269/1, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274,
2275/1, 2275/2, 2276/1, 2277, 2278, 2280, 2300, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2397, 2398, 2400, 2401,
2402, 2403, 2404, 2405, 2408, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424,
2425, 2426, 2427, 2428, 2429
k.ú. Tasovice na Dyjí - vlastníci pozemků a staveb na nich parc.č. 3370, 3372
vlastníci a správci inženýrských sítí – EG.D, a.s.; GasNet Služby, s.r.o.
usnesení se doručuje veřejnou vyhláškou.
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Dotčené správní orgány
Městský úřad Znojmo, odbor ÚP a SR, Obroková č.p. 1/12, 669 02 Znojmo 2
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, IDDS: jydai6g
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Ostatní
Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy, Obroková č.p. 1/12, Znojmo, 669 02 Znojmo 2
Obecní úřad Dyje, IDDS: h4qa5zn
Obecní úřad Tasovice, IDDS: x9pa2rj

