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USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
Výroková část:
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“), podle § 66 odst. 1
písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zastavuje
společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") zahájené dne 04.01.2021 podáním žádosti
podle § 94l stavebního zákona o vydání společného povolení, kterou podala
Obec Dyje, IČO 00600326, Dyje 128, 669 02 Znojmo 2
(dále jen "žadatel"), ve věci stavby
„Cyklostezka Dyje směr Tasovice“
na pozemku parc. č. 2245, 2247/1, 2293, 2301, 2309, 2406, 2407 v katastrálním území Dyje, parc. č.
3385, 3386, 3412 v katastrálním území Tasovice nad Dyjí.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Dyje, Dyje 128, 669 02 Znojmo 2
Odůvodnění:
Dne 04.01.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle
§ 86, 110 a 111 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Žadatele
proto vyzval podle § 86 odst. 4 a § 111 odst. 3 stavebního zákona k doplnění žádosti ve lhůtě do 60 dnů
od doručení této výzvy a řízení přerušil.
Po uplynutí lhůty speciální stavební úřad řízení zastavil, jelikož žadatel neodstranil následující vady
žádosti, které brání pokračování v řízení:
-

Závazné stanovisko Povodí Moravy, s.p.

-

Souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona

-

Závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie ČR, Dopravního inspektorátu, včetně odsouhlasené
situace stavby z předložené projektové dokumentace
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Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

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
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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.

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

