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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   I V A N Č I C E 
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

Odbor správních činností – silniční hospodářství  

Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice 

 

Č.j.: OSČ/SH-MI-571/2023-2                tel/fax:  546419537, 54645151                            V Ivančicích     

Vyřizuje: Ing. Helena Vitovská              e-mail:  vitovska@muiv.cz                                  dne 27.2.2023 

 
 

Stavebník: 

Obec Biskoupky, 664 91 Biskoupky 40, IČ: 006 37 513. 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, příslušný podle ustanovení § 

40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů, pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje 

Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení 

dle ust. § 94j – 94p stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích ve věci žádosti ze dne 

9.1.2023, kterou podala Obec Biskoupky, 664 91 Biskoupky 40, IČ: 006 37 513, (dále jen stavebník) 

pro stavební záměr: 

 

„Oprava ulice Nová p.č. 73/2, 121/3, k.ú. Biskoupky na Moravě“ 

 
(dále jen stavba) 

na pozemcích parcelní číslo 73/2, 121/3, 216/29, 216/30 a 216/34, vše v katastrálním území Biskoupky 

na Moravě. 

 

Dnem podání žádosti bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů zahájeno příslušné stavební řízení (dále jen „společné řízení“).  

Popis stavby:    

Staveniště se nachází v severovýchodní části intravilánu obce Biskoupky, ulice s místním názvem 

„Nová“, která se z jedné strany napojuje na státní silnici III/3936, na druhém konci je kuse ukončena 

s tím, že výhledově bude po změně územního plánu prodloužena k budoucí bytové výstavbě. Součástí 

této stavby bude oprava stávajícího napojení na silnici III/3936, oprava stávající konstrukce místní 

komunikace na p.č. 73/2, oprava stávajících sjezdů a propojení stávající kusé komunikace situované na 

p.č. 73/2 se souběžnou komunikací – toto spojení bude provedeno na parcele č. 121/3 s tím, že budou 

dotčeny sousední parcely č. 216/29, 216/30 a 216/34. Celková délka komunikace bude 208,92 m. Dle 

územního plánu obce Biskoupky leží staveniště v hranicích zastavěného území.    

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“) bylo předmětné řízení podle §§ 94j – 94p stavebního zákona a § 16 zákona o 

pozemních komunikacích zahájeno doručením žádosti stavebníka Městskému úřadu Ivančice, Odboru 

správních činností, věcně a místně příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu dne 9.1.2023. 

Podle dikce § 15 odst. 2 stavebního zákona může speciální stavební úřad vydat povolení jen se 

souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje 

dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné 
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stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. V případě posuzovaného 

záměru se nevydává samostatné územní rozhodnutí ani územní souhlas, ale vydává se společné 

povolení, přičemž z dikce dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že postačí závazné stanovisko 

orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. Příslušný orgán územního plánování, 

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, orgán územního plánování, dle ust. § 96b 

stavebního zákona vydal závazné stanovisko pod č.j.S-MI 1698/2023-UUP-Gr, ze dne 8.2.2023, kterým 

přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr z hlediska souladu s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování ve 

smyslu, že záměr je v řešeném území přípustný. 

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům a 

účastníkům řízení zahájení společného územního a stavebního řízení podle §§ 94j – 94p stavebního 

zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích ve věci vydání společného povolení pro shora 

uvedenou stavbu. Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští podle § 94m 

odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. 

Speciální stavební úřad zároveň v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upozorňuje, 

že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 

6.4.2023, jinak k nim nebude přihlédnuto. Po uplynutí uvedeného termínu správní orgán ve věci 

rozhodne. 

Do podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Ivančice, Odboru 

správních činností (nejlépe v úřední dny Po a St, 8:00 ÷ 11:30 hod., 12:30 ÷ 17:00 hod.), přičemž mají 

právo činit z něho výpisy či pořizovat kopie. Nechá-li se účastník řízení zastupovat, je třeba zmocnění 

k zastoupení a jeho rozsah prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu 

(§ 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). V téže věci může mít účastník řízení pouze jednoho 

zmocněnce.  

V souladu s § 94n odst. 3 stavebního zákona může účastník řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního 

zákona uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, způsobu 

provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 

dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a 

stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení 

podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 

projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 

předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve 

svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání 

námitek. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územní 

plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

 

Dále speciální stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována 

oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že předložené 

podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, a dále ověřil účinky budoucího užívání 

stavby. 

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 

odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle ust. § 144 odst. 2 

správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti 

v řízení doručují postupem podle ust. 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje 

jednotlivě; účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust. § 

94k písm. a) až d) stavebního zákona; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení 

podle ust. § 94k písm. a) až d) stavebního zákona. 

 

                                         Ing. Helena Vitovská 

                                         oprávněná úřední osoba 
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Obdrží: 

Účastníci řízení podle §94k písm. a) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu-

stavebník (doporučeně na doručenku nebo DS): 

Obec Biskoupky, 664 91 Biskoupky 40, IČ: 006 37 513 

 

Účastníci řízení podle §94k písm. b) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu-

obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn (doporučeně na doručenku nebo DS): 

Růžičková Ludmila, 664 91 Biskoupky 49 

Pooslaví Nová Ves, družstvo, 664 91 Nová Ves 251 

Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, doručovací adresa 

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, územní 

pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 

 

Účastníci řízení podle §94k písm. c), d) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního 

řádu – vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo 

ti, kdo mají k pozemkům a stavbám jiné věcné právo (doporučeně na doručenku nebo DS): 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno 

Vodárenská a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - DS 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

 

Účastníci řízení podle §94k písm. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu-

osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (doručuje se 

veřejnou vyhláškou): 

protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního 

zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 

přímo dotčeným vlivem záměru – jedná se o pozemky s těmito parcelními čísly: 

parcelní čísla 219/8, 97, 96, 93/1, 92/1, 73/3, 73/7, 73/8, 73/15, 73/37, 73/26, 73/25, 73/24, 73/23, 73/22, 

73/21, 73/20, 73/27, 73/18, 73/17, 73/33, 118/2, 118/1, vše k.ú. Biskoupky na Moravě 

Pozn. – pokud účastenství vyplývá z několika titulů, je účastník uveden pouze 1x, a to v posloupnosti 

písm. a) až e) § 94k stavebního zákona. 

 

Dotčené orgány: 

(prostřednictvím datové schránky): 

Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát, Kounicova 24, 611 32 Brno 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 

Oblastní inspektorát práce pro JMK a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno 

Archeologický ústav, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  

 

K vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: 

MěÚ Ivančice, OVV, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice 

Obec Biskoupky, 664 91 Biskoupky 40, IČ: 006 37 513 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Ivančice a Obecního 

úřadu Biskoupky, včetně způsobu umožňující dálkový přístup.  

Vyvěšeno dne:                                         Sejmuto dne:  

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:    

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění dokumentu:    
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