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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
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 16.11.2017.
Na základě výsledku projednání žádosti rozhodl speciální stavební úřad podle ust. § 115 odst. (4)
stavebního zákona takto:

Platnost stavebního povolení na stavbu „Hvězdlice-parkovací stání a úprava
chodníků podél silnice III/43339“ se prodlužuje do 16.11.2021.

Odůvodnění:
Podle ust. § 68 odst. (4) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odůvodnění
rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu
vyhoví. V řízení o prodloužení platnosti výše citovaného rozhodnutí o povolení stavby nebyly
uplatněny žádné námitky.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, podáním učiněným u odboru
dopravy Městského úřadu ve Vyškově.
Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou. Dokument doručený do datové schránky je doručen okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě do 10
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento za doručený
posledním dnem této lhůty.

Ing. Petr B u c h t a
vedoucí odboru dopravy

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.
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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.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 1.000,-Kč podle položky 18 odst. 2. sazebníku
správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl uhrazen
dne 04.09.2019 hotově příjmovým pokladním dokladem č. POKP302665.
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