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O Z N Á M E N Í 
zahájení stavebního řízení  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad (dále jen speciální staveb-
ní úřad) příslušný podle ust. § 16 odst. (1) a § 40 odst. (4), písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a 
ust. § 15 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 15.08.2017 žádost městyse Hvězdlice, IČ 
00291811, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice, zastoupeného NeoArch, s.r.o., IČ 
04525582, Olešná 8, 687 01 Blansko, o vydání stavebního povolení na stavbu  

 
„Hvězdlice-parkovací stání a úprava chodníků podél silnice III/43339“ 

 
na pozemcích parcela KN č.2286/1, 2274/7, 2289/1 v katastrálním území Nové Hvězdlice. 
 
Stavba řeší úpravu stávajících chodníků a výstavbu parkovacích stání podél silnice III/43339. 
Dnem podání žádosti městyse Hvězdlice, IČ 00291811, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdali-
ce, zastoupeného NeoArch, s.r.o., IČ 04525582, Olešná 8, 687 01 Blansko, o vydání staveb-
ního povolení, bylo zahájeno stavební řízení. 
Ve smyslu ust. § 112 odst. (1) stavebního zákona jsou další účastníci řízení podle ust. § 109 
písm. e) a f) téhož zákona identifikováni dále uvedenými pozemky a stavbami přímo dotče-
nými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí parcela KN č. 127, 126, 125, 100/1, 
123/1, 123/2, 2289/4, 122, 121, 120, 2289/1, 87/2, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 105, 106, 
109, 110/1 a 121/4  v katastrálním území Nové Hvězdlice. 
Na předmětnou stavbu bylo vydáno obecným stavebním úřadem MěÚ ve Vyškově dne 
24.07.2017 vyjádření pod sp.zn. MV28041/2017/SÚ/Km o souladu navržené stavby se zámě-
ry územního plánování v dotčeném území. 
 
Speciální stavební úřad uvědomuje známé účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s ust. § 
112 odst. (1) stavebního zákona o zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že jsou mu 
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrho-
vané stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu odstavce (2) téhož 
ustanovení stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Dotčené orgány mohou 
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uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě do 15 
dnů ode dne obdržení tohoto oznámení. Spisový materiál stavby je k nahlédnutí u zdejšího 
Městského úřadu, odboru dopravy, Masarykovo nám. 1, Vyškov, budova B, dveře č. 220 v 
úřední dny – pondělí a středa v době 7.30-11.30 hod. a od 12.30-17.00 hod. V neúřední dny po 
předchozí dohodě s oprávněnou úřední osobou. K později uplatněným závazným stanovis-
kům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků, oznamuje jim speciální stavební úřad 
zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 144 správního řádu. 
 
Poučení: 
Účastníci řízení mohou uplatnit podle ust. § 114 odst. (1) stavebního zákona námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 
stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g) stavebního zákona, může ve 
stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník 
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek; k námitkám překračující rozsah uvedený ve větě první a druhé se 
nepřihlíží.  
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 ust. § 114 odst. (2) stavebního zákona nepřihlíží.   
Podle ust. § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají účastníci řízení 
možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům, do kterých 
je možno nahlédnout taktéž u zdejšího Městského úřadu, odboru dopravy, Masarykovo 
nám.1, Vyškov, budova B, dveře č. 220 v úřední dny – pondělí a středa v době 730-1130 hod. a 
od 1230-1700 hod. V neúřední dny po předchozí dohodě s oprávněnou úřední osobou. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední oso-
by průkaz totožnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr   B u c h t a      
vedoucí odboru dopravy 
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  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne ……………………Sejmuto z úřední desky dne ……………… 
 
Ve stejných termínech byl dokument zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dál-
kový přístup. 
Razítko a podpis oprávněné osoby dokládající uveřejnění oznámení: 
 
 
 
 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Doručení veřejnou vy-
hláškou se provede vyvěšením písemnosti na úřední desce Městského úřadu ve Vyškově a 
Obecního úřadu městyse Hvězdlice.  
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu ve Vyškově.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
Jednotlivě podle ust. § 144 odst. (6) a § 27 odst. (1)  správního řádu: 
Městys Hvězdlice, IČ 00291811, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice, zastoupen Neo-
Arch, s.r.o., IČ 04525582, Olešná 8, 687 01 Blansko 
 
Podle ust. § 25 odst. (1) a (2) správního řádu se dalším účastníkům doručuje veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce uvedeného úřadu: 
Městský úřad ve Vyškově, Masarykovo nám.1, 682 01 Vyškov 
 
Podle ust. § 25 odst. (3) správního řádu se veřejná vyhláška zasílá k bezodkladnému vy-
věšení na úřední desce po dobu 15 dnů: 
Obecní úřad městyse Hvězdlice, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Vyškov, IČ 00292427, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 682 01 
Vyškov 
Městský úřad Vyškov, IČ 00292427, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov 
Policie ČR, Krajské ředitelství Jm kraje, IČ 75151499, územní odbor Vyškov, DI, Brněnská 
7a, 682 01 Vyškov. 
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