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O Z N Á M E N Í  
 
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, podle § 40 odst. 1 a odst. 4, písm. 
a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o pozemních komunikacích), pověřený výkonem působnosti silničního správního 
úřadu ve věcech  silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou 
věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, o z n a m u j e  podle § 47 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zahájení správního 
řízení ve věci návrhu žadatele – právnické osoby  Skanska a. s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 
186 00  Praha 8, IČ 262 71 303, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou NVB 
LINE s. r. o., Cukrovar 716, 768 21  Kvasice, IČ 269 79 675 (dále jen žadatel), (účastník 
řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu), týkající se  p o v o l e n í  u z a v í r k y  
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích silnice III/4993  v k.ú. Kozojídky a v k.ú. 
Žeraviny z důvodu opravy povrchu silnice III/4993 v navrženém termínu od 01.11.2017 do 
15.11.2017.  
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení 
zahájeno doručením žádosti Městskému úřadu Veselí nad Moravou dne 17.10.2017. Žadatel 
v žádosti uvedl potřebné údaje pro posouzení věci a přiložil k ní další potřebné doklady. 
Podání žadatele spolu s přílohami obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí 
v předmětné věci.  
Vzhledem k tomu, že Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad má všechny 
podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu 
účastníkům tohoto správního řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutím a 
činit další návrhy podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve lhůtě pěti dnů 
ode dne doručení tohoto oznámení, doručením na Městský úřad Veselí nad Moravou, 
odbor Stavební úřad ve stanovené lhůtě. Po uplynutí stanovené lhůty bude vydáno 
rozhodnutí v předmětné věci. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu 
Veselí nad Moravou, odboru Stavební úřad, tř. Masarykova č. 119, Veselí nad Moravou 
(přízemí, dveře č. 507, úřední dny Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 8:00 – 12:00, Pá 8:00 – 14:00 
hod.). 
Tento způsob vedení správního řízení (stanovení lhůty vyjádření k podkladům správního 
rozhodnutí) je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle § 
6 odst. 1,2 správního řádu a v souladu s procesními právy účastníka správního řízení podle 
§ 36 a souvisejících ustanovení správního řádu. 
 
 
 

 
Ing. Vítězslav Petřík, v.r. 
vedoucí odboru Stavební úřad   

Za správnost vyhotovení: Ing. Ludmila Baladová 
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Doručí se: 
 
Účastníci řízení: 

• Skanska a. s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00  Praha 8, IČ 262 71 303  
zast. NVB LINE s. r. o., Cukrovar 716, 768 21  Kvasice, IČ 269 79 675 - D 

• Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00  Brno, IČ 
70932581 - D  

• Obec Žeraviny, Žeraviny čp. 44, 696 63   Hroznová Lhota - D 

• Obec Hroznová Lhota, Hroznová Lhota čp. 170, 696 63  Hroznová Lhota - D 

• Obec Kozojídky, Kozojídky čp. 100, 696 63  Hroznová Lhota 170 - D 
 
Dotčený orgán: 

• Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní 
inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01  Hodonín (KRPB-241296/ČJ-2017-060606)  – 
D 

• Krajský úřad JmK, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 449/3,  601 82  Brno - D 
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