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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení zahájení řízení 
                            o prodloužení platnosti stavebního povolení 

 
 

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad (dále jen speciální stavební 
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 28.08.2019 žádost městyse Hvězdlice, IČ 00291811, Nové 
Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice, o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního 
povolení na stavbu  

 
 

„Hvězdlice-parkovací stání a úprava chodníků podél silnice III/43339“ 
 
 
umístěnou na pozemcích parcela číslo KN 2286/1, 2274/7 a 2289/1 v katastrálním území Nové 
Hvězdlice.  
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. 
Stavební povolení na předmětnou stavbu bylo vydáno zdejším speciálním stavebním úřadem dne 
11.10.2017 pod č.j. MV 57557/2017/OD s právní mocí rozhodnutí dnem 16.11.2019. Obsahem 
žádosti obce Nové Hvězdlice je prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení 
předmětné stavby do 16.11.2021. Důvodem žádosti o prodloužení platnosti je nezajištění 
dostatečného finančního krytí výstavby.  
Speciální stavební úřad tímto uvědomuje v souladu s ust. § 47 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, známé účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení podle 
ust. § 115 odst. (4) stavebního zákona o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního 
povolení.  
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout, popřípadě navrhnout jejich doplnění u zdejšího 
městského úřadu, odboru dopravy, Masarykovo nám. 1, budova B, dveře č. 220 v úřední dny – 
pondělí a středa v době 7.30-11.30 hod. a od 12.30-17.00hod. ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení 
tohoto oznámení.  
V odůvodněných případech se lze, po předchozím telefonickém či jiném projednání, s podklady 
pro rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k nim i v jiném termínu. 
 

      
 Městys 

Hvězdlice 
IČ 00291811 
Nové Hvězdlice 72 
683 41 Bohdalice 
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Poučení: 
Účastníci řízení jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. (1) správního řádu oprávněni navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle ustanovení § 36 
odst. (2) mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko; ve smyslu ustanovení § 52 
správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. V souladu s ustanovením 
§ 36 odst. (3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), mají 
účastníci řízení po uplynutí 15 denní lhůty k podání námitek možnost se před vydáním 
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit ve lhůtě 5 pracovních dnů k jeho podkladům, do kterých 
lze nahlédnout u zdejšího Městského úřadu, odboru dopravy, Masarykovo nám. 108/1, budova 
B, dveře č. 220 v úřední dny – pondělí a středa v době 7.30-11.30hod. a od 12.30-17.00hod. V 
neúřední dny po předchozí dohodě s oprávněnou úřední osobou. 
Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska (dle § 149 odst. 1 správního řádu) 
nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají, ve smyslu ustanovení § 
136 odst. (4) správního řádu, v souvislosti s probíhajícím řízením, právo nahlížet do spisu.  
Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ustanovení § 38 odst. (1) správního řádu právo 
nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby 
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.  
Účastník si může dle ustanovení § 33 odst. (1) správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k 
zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze 
jednoho zmocněnce. Účastník nebo jeho zástupce je ve smyslu ustanovení § 36 odst. (4) 
správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem 
totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a 
z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat 
osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dálkový 
přístup. 
Razítko a podpis oprávněné osoby dokládající uveřejnění oznámení: 
 
 
 
 
 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Doručení veřejnou vyhláškou 
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  
 
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. 108/1, 682 01 Vyškov 
 
Podle ust. § 25 odst. (3) správního řádu se veřejná vyhláška zasílá k bezodkladnému 
vyvěšení 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. 108/1, 682 01 
Vyškov 
Městský úřad Vyškov, IČ 00292427, odbor dopravy, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov 
Policie ČR, Krajské ředitelství Jm kraje, IČ 75151499, územní odbor Vyškov, DI, Brněnská 7a, 
682 01 Vyškov. 
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