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691 53 Tvrdonice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad v Břeclavi, silniční správní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení lhůty
platnosti stavebního povolení, kterou dne 08.12.2020 podala
Obec Tvrdonice, IČO 00283631, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice,
kterou zastupuje Modrý Projekt s.r.o., Michaela Cibulková, IČO 04223721, Slovácká
3223/83, 690 02 Břeclav
(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
do: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.
zn. MUBR-S 178734/2018 OSVD, č.j. MUBR 222846/2018 ze dne 06.12.2018 na stavbu

Tvrdonice - ul. Týnecká - Zvýšení bezpečnosti chodců
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2214/2, parc.č. 2317/3, parc. č. 2323/3, parc. č. 3057 v
katastrálním území Tvrdonice.
I.

Stanoví další podmínky pro prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení:
1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka technické infrastruktury
 CETIN a.s. – vyjádření ze dne 26.04.2021, č.j. 634222/21
2. Ostatní podmínky stavebního povolení č.j. MUBR 222846/2018 ze dne 06.12.2018
zůstávají v platnosti.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice

Odůvodnění:
Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let
ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Na stavbu bylo vydáno stavebního povolení spis. zn. MUBR-S 178734/2018 OSVD, č.j. MUBR
222846/2018 ze dne 06.12.2018 a rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností sp. zn. MUBR-S
169548/2019 ODPŘ, č.j. MUBR 169613/2019 ze dne 04.10.2019. Řízení o prodloužení
platnosti stavebního povolení bylo přerušeno usnesením ze dne 08.01.2021, č.j. MUBR
2035/2021 a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti a odstranění nedostatků. Po doplnění
žádosti a odstranění nedostatků bylo pokračováno v řízení.
Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:
- Realizace stavby je závislá na získání dotačních finančních prostředků.
Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože
předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v
platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků
technické a dopravní infrastruktury, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Marie
Mrázová, Lenka Chroncová, EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. st. 411,
423/1, 423/2, 424, 428, 431, 433, 448, 451, 466, 476, 477, 487, 522/1, 523, 537, 541,
544/1, 549, 551, 552, 602, 656, 679, 680, 681, 691, 692, 698, 729/1, 730, 731, 732, 733,
734, 789, 817/1, 819, 842, 843, 844, 846, 858, 871, 879, 903, 911, 915, 960, 979, 980,
1084, parc. č. 2214/6, 2218/2, 2221/3, 2272/5, 2305/4, 2309/2, 2330/3, 2349/3, 2377/2,
2509, 2512/3, 3049/1, 3058/1, PK 2503/1 v katastrálním území Tvrdonice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odbor správních
činností, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolacím
správním orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Lhůta pro podání
odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
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stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

JUDr. Josef Darmovzal
vedoucí oddělení dopravy a přestupkového řízení
v zast. Ing. Darina Štollová v.r.

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav
a obecního úřadu obce, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a
dále zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Pro počítání lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Břeclav.

Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ............................…………..

Sejmuto dne: ..................................…

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění …………………

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Příloha:
CETIN a.s. – vyjádření ze dne 26.04.2021, č.j. 634222/21
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Modrý Projekt s.r.o., IDDS: rdn6b9g
sídlo: Slovácká č.p. 3223/83, 690 02 Břeclav 2
zastoupení pro: Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Marie Mrázová, Týnecká č.p. 613/65, 691 53 Tvrdonice
Lenka Chroncová, Týnecká č.p. 612/67, 691 53 Tvrdonice
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
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Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
Vyvěšeno pro:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. st. 411,
423/1, 423/2, 424, 428, 431, 433, 448, 451, 466, 476, 477, 487, 522/1, 523, 537, 541,
544/1, 549, 551, 552, 602, 656, 679, 680, 681, 691, 692, 698, 729/1, 730, 731, 732, 733,
734, 789, 817/1, 819, 842, 843, 844, 846, 858, 871, 879, 903, 911, 915, 960, 979, 980,
1084, parc. č. 2214/6, 2218/2, 2221/3, 2272/5, 2305/4, 2309/2, 2330/3, 2349/3, 2377/2,
2509, 2512/3, 3049/1, 3058/1, p. p. k. 2503/1 v katastrálním území Tvrdonice
dotčené orgány státní správy
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany
přírody, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02 Břeclav 2
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního
plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02 Břeclav 2
ostatní
Obecní úřad Tvrdonice, IDDS: iugbave
sídlo: Nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice
Městský úřad Břeclav, podatelna a výpravna

