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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení 
 
Statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno podalo dne 05.11.2019 u odboru 
územního a stavebního řízení ÚMČ Brno-Královo Pole ţádost o vydání stavebního povolení pro stavební záměr nazvaný 
„Oprava vozovky Dlouhé Vrchy“ na pozemcích p.č. 89/1, 89/3 a 99/18 v k.ú. Útěchov u Brna. 
 
Popis stavebního záměru: 
Jedná se o stavební úpravy stávající účelové komunikace ulice Dlouhé vrchy, spočívající v provedení nového asfaltového 
krytu namísto betonových panelů v délce cca 96 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná o šířce 4 m 
mezi obrubníky. Stavbou se nebude měnit půdorysné ani výškové uspořádání komunikace. Odvodnění je zajištěno 
podélným a příčným sklonem buď k příkopu, nebo ke stávajícím 3 uličním vpustím, které budou přizpůsobeny nové 
vozovce. Vpusti jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, která prochází pod vozovkou a vede pod zahradami. 
Úprava dešťové kanalizace není navržena. 
 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 
 
 
Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení, jako speciální stavební úřad 
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o pozemních komunikacích), v souladu s čl. 30 Statutu města Brna a dále podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a jako místně příslušný stavební 
úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s ustanov. § 112 odst. 1 stavebního 
zákona, oznamuje zahájení stavebního řízení, a protoţe jsou mu dobře známy poměry staveniště a ţádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu § 112 
odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.  
 
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  
Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.  
 
K později uplatněným závazným stanoviskům dotčených orgánů, námitkám účastníků řízení, popřípadě důkazům nebude 
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.  
 
Po uplynutí shora uvedené lhůty budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí. V souladu s ust. § 36 odst. 
3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to do 5 dnů od uplynutí lhůty k uplatnění 
závazných stanovisek a námitek; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v  plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, 
který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal; poté bude ve věci rozhodnuto.  
 
Podle § 114 odst. 1 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a uţívání 
stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo zaloţené 
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 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 rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíţí.  
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K námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo 
při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíţí.  
 
Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska (dle § 149 odst. 1 správního řádu) nebo vyjádření, které je 
podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají, ve smyslu ustanovení § 136 odst. 4 správního řádu, v  souvislosti 
s probíhajícím řízením právo nahlíţet do spisu. 
 
Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlíţet do spisu. S  právem 
nahlíţet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části . 
 
Účastník si můţe dle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k  zastoupení se prokazuje 
písemnou plnou mocí. V téţe věci můţe mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Účastník nebo jeho zástupce je 
ve smyslu ustanovení § 36 odst. 5 správního řádu povinen předloţit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totoţnosti. 
Průkazem totoţnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němţ je uvedeno jméno a příjmení, datum narození 
a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z  něhoţ je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj 
umoţňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného drţitele. Případně je 
třeba dále předloţit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.  
 
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a je blíže 
specifikován v rozdělovníku tohoto oznámení. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno v úřední dny (pondělí a 
středa 8.00 - 17.00 hod), dveře č. 17, jinak po telefonické dohodě. 
 
Pokud se budete k výše uvedenému záměru písemně vyjadřovat, uvádějte prosím na všech písemnostech naše číslo 
jednací. 

 

 
         otisk úředního razítka 

 
Ing. Dana Janotová 

referent OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole 
 
Obdrží: 
účastník řízení dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona: 
stavebník - Statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno 
 
účastníci dle ust. § 109 písm. b) stavebního zákona: 
GasNet, s.r.o. 
 
účastníci dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona: 
p.č. 89/1, 89/3 a 99/18 k.ú. Útěchov u Brna: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zast. MO MMB  
  Statutární město Brno, MČ Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno, které jsou pozemky svěřeny Statutem  
 
účastníci dle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona: 
E.ON Distribuce, a.s. 
 
účastníci dle ust. § 109 písm. e)  a f) stavebního zákona: 
p.č. 99/17, 99/67, 99/99, 99/108, 99/123, 99/114, 99/124, 99/115, 99/127, 99/116, 99/128, 99/117, 99/125, 99/118, 99/129, 99/111, 
99/19, 99/37, 99/113, 97/1, 97/15, 97/23, 97/11, 97/12, 97/8, 91/24, 91/23, 91/22, 91/21, 91/20, 91/25, 91/1, 97/39, 97/37, 97/36, 97/35, 
97/34, 97/33, 91/27, 91/28, 91/29, 91/30, 91/31, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 91/26, 91/19, 91/13, 
91/12, 91/11, 91/10, 91/9, 491/3, 491/4, 491/5, 97/4, 97/5, 97/9, 97/18, 97/20, 97/2, 97/19, 90/11, 90/14, 90/1, 90/13, 90/5, 89/50, 89/51, 
89/49, 89/60, 95/2 vše v k.ú. Útěchov u Brna 
- dále pak vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury: Brněnské komunikace a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., E.ON 
Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., OI MMB 
 
Účastníkům podle § 109 písm. a), b), c), d) stavebního zákona se doručuje jednotlivě, ostatním veřejnou vyhláškou 
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DO: 
MMB OŢP 
MMB OVLHZ 
Policie ČR – KŘP JmK 
HZS JmK 
KHS JmK 
OVS ÚMČ Brno-Královo Pole  
doručuje se jednotlivě - DS 
 
- spis 2x 
 
 
Úřední deska ÚMČ Brno-Královo Pole 
Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Právní účinky doručení má 
výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Úřadu městské části Brno-Královo Pole.  
 
Vyhláška byla zveřejněna způsobem umoţňující dálkový přístup - na elektronické úřední desce. 
 
Zveřejněno od - do:      
Razítko a podpis oprávněné osoby:   

 
 
 
 
Úřední deska ÚMČ Brno-Útěchov 
Tuto vyhlášku vyvěste pro informaci na úřední desku ÚMČ města Brna, Brno-Útěchov, po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. 
Současně vyhlášku zveřejněte po stejnou dobu způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Poté ji ihned, s doloţkou o vyvěšení, vraťte 
OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole. 
 
Vyhláška byla zveřejněna způsobem umoţňující dálkový přístup - na elektronické úřední desce. 
 
Zveřejněno od - do:      
Razítko a podpis oprávněné osoby:   
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