
 

 

M ě s t s k ý   ú ř a d   Š l a p a n i c e 
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

ODBOR VÝSTAVBY 

speciální stavební úřad 

 
 

Číslo jednací:                          OV-ČJ/34073-15/OTR 

Spisová značka:                         OV/4812-2015/OTR 

Oprávněná úřední osoba: Ing. OTRUBA Vítězslav, 

                                                         tel.: 533 304 559, 

                                      e-mail.: otruba@slapanice.cz 

 

Brno, dne 1. června 2015 

 

 

Stavebník: 

Obec Březina, IČ 00280020, Březina č.p.24, 679 05  Křtiny 

 

 

OZN ÁM ENÍ  
Z A H Á J E N Í  S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í  B E Z  J E D N Á N Í   

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Dne 13.5.2015 podala Obec Březina, IČ 00280020, Březina č.p.24, 679 05  Křtiny žádost 

na vydání stavebního povolení na stavbu "II/373, III/37367 průtah, obec - Březina" na pozemku 

parc. č. 50, 320 v k. ú. Březina u Křtin, 211 v k. ú. Proseč u Březiny. Uvedeným dnem 

bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení 

§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. 

o pozemních komunikacích oznamuje zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým 

účastníkům řízení dle § 112 odst. 1 stavebního zákona. 

U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, 

upouští stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry 

staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení 

podmínek k jejímu provádění. 

Stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci 

řízení své námitky, popř. důkazy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona 

nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným 

stanoviskům, námitkám, popř. důkazům, nebude přihlédnuto. 
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Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem 

bylo připojené k žádosti o stavební povolení a bylo získáno před zahájením stavebního řízení, 

nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných 

veřejných zájmů se stavbou souhlasí. 

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti 

projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 

pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 

nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.  

 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

 

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené 

(Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, úřední dny: Po, St 8:00 - 17:00). 

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Meitnerová 

vedoucí odboru výstavby 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 

 

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

 

 

 

Před vydáním rozhodnutí je třeba uhradit správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném 

znění, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč, sazebníku správních 

poplatků, dle přiložené faktury hotově na pokladně MěÚ Šlapanice ve Šlapanicích nebo 

na Opuštěné 9/2, Brno, nebo převodem z účtu s uvedením variabilního symbolu i specifického 

symbolu. Doklad o zaplacení zašlete stavebnímu úřadu MěÚ Šlapanice. 

 

 

Příloha pro stavebníka: 

-         faktura 
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Doručí se:  

Účastníci řízení (prostřednictvím veřejné vyhlášky)  

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice 

Lesy ČR Lesní správa Bučovice, Zámek 1, 685 01 Bučovice 

Povodí Moravy, s.p., Husova č.p.760, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp, Ořechovská 35, 619 64 Brno 

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

Dále vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich nebo ten, kdo má k takovému pozemku právo 

odpovídající věcnému břemeni,  

56/1, 58/1, 58/2, 59, 60/1, 62, 64, 65, 67, 69, 72, 429/1, 429/23, 429/31 v k.ú. Březina u Křtin 

70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 210/1 v k.ú. Prošeč u Březiny 

 

Účastníci řízení (prostřednictvím datové schránky)  

- Obec Březina, Březina č.p.24, 679 05 Křtiny, DS: OVM, 3h8azzx 

 

Dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky)  

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14  

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se, Jeřábkova č.p.1847/4, 602 00 Brno 2  

- Policie ČR,  KŘP JmK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - venkov, 

Kounicova 24, 611 32 Brno - Veveří, DS: OVM, jydai6g 

 

Dotčené orgány (Mě Ú Šlapanice)  

- Městský úřad Šlapanice, OŽP, Opuštěná č.p.9/2, 656 70 Brno 

 

Na vědomí (za účelem zveřejnění na úřední desce) 

- Obecní úřad Březina, Březina č.p.24, 679 05 Křtiny 

- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí č.p. 100/7, 664 51 Šlapanice 

 

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky) 

- NIPI Bezbarierové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č.p.4481/44, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 

5ec62h6 

- Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Královopolská č.p.147, 612 00 Brno 12, DS: PO_R, xnjf5zy 
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