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O Z N Á M E N Í  

 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, podle ust. § 40 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 s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán 
kraje v přenesené působnosti, 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, zahájeného na žádost právnické 
osoby Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem ul. Benátky č.p. 17, Veselí nad 
Moravou, PSČ 698 01, zastoupena právnickou osobou Trasig, s.r.o., se sídlem ul. Palánek 1, 
Vyškov, PSČ 682 01, (dále jen „žadatel“), ze dne 24.07.2015,  ve věci povolení úplné uzavírky 
silnice III/4995  v úseku přibližně od začátků po konce zastavěné části obce Kněždub, v délce 
cca 1500 m, v termínu od 03.08.2015 do 22.12.2015, a to z důvodu provádění stavebních prací 
v rámci realizace stavby „Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a 
ČOV“. Autobusy budou mít povoleno projíždět stavbou; po dobu zavírky zůstane na silnici 
III/4995 volný jízdní pruh vozovky dostatečné šířky. 

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení zahájeno 
doručením žádosti Městskému úřadu Veselí nad Moravou dne 24.07.2015.  

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, oznamuje, že má shromážděny 
všechny podklady pro vydání rozhodnutí v řízení, které je vedeno u zdejšího silničního 
správního úřadu pod spisovou značkou S-MVNM/23803/2015 SÚ a podle § 36 odst. 3 
správního řádu dává účastníkům tohoto správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. 

 
U S N E S E N Í  

 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, v řízení o podnětu právnické osoby 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem ul. Benátky č.p. 17, Veselí nad 
Moravou, PSČ 698 01, zastoupena právnickou osobou Trasig, s.r.o., se sídlem ul. Palánek 1, 
Vyškov, PSČ 682 01, ve věci povolení úplné uzavírky silnice III/4995 v k.ú. Kněždub,  podle § 
24 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl podle § 36 odst. 1 správního řádu, takto:   
 
Účastníci správního řízení, vedeného u zdejšího silničního správního úřadu pod spisovou 
značkou S-MVNM/23803/2015 SÚ,  

mohou činit návrhy na dokazování 

ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení 

doručením na Městský úřad Veselí nad Moravou. Po uplynutí pětidenní lhůty stavební úřad ve 
věci rozhodne. 
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Odůvodnění: 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci; 
správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.                            
Tento způsob vedení správního řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti 
správního řízení podle § 6 odst. 1 a odst. 2 správního řádu.  
 

 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení se můžete odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru dopravní správy, prostřednictvím Městského 
úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování. 
 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného 
vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené 
a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. 

Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 

Otisk úředního razítka. 
 

 
 

                   Ing. Vítězslav Petřík, v.r. 
                                                                                vedoucí odboru Stavební úřad            
                                                                                                
Za správnost vyhotovení: Zdeněk Frolek 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení: 

 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem ul. Benátky č.p. 17, Veselí nad 
Moravou, PSČ 698 01, právnická osoba zastoupena právnickou osobou Trasig, s.r.o., se 
sídlem ul. Palánek 1, Vyškov, PSČ 682 01 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

 Správa a údržba silnic Jmk, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 
oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín 

 Obec Kněždub, Kněždub č.p. 140, PSČ 696 64 

 Obec Žeraviny, Žeraviny č.p. 44, 696 63 Hroznová Lhota 

 Obec Hroznová Lhota, Hroznová Lhota č.p. 170, PSČ 696 63 
 
Dotčený orgán: 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
- odbor rozvoje dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy 
- odbor dopravní správy, oddělení pozemních komunikací 
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