ÚŘAD MĚSTYS E LOMNICE
STAVEBNÍ ÚŘAD
Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice, tel.: 549 450 169
Spis. zn.: UMLO/1517/2014/STU
Č.j.:
UMLO/1851/2014/STU-Kl

V Lomnici dne 4.11.2014

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
zastoupený: Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601
82 Brno, IČ: 70932581
korespondenční adresa: Komenského 2, 678 01 Blansko

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Úřad městyse Lomnice, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. e) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád“) na podkladě žádosti o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 8.9.2014 podal
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zastoupený: Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70932581
(dále jen „žadatel“), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje
do 30.10.2019
platnost územního rozhodnutí, které vydal Úřad městyse Lomnice, stavební úřad dne
25.10.2010 pod č.j. UMLO/859/2010/STU/A-Kl, které nabylo právní moci dne 7.12.2010,
platnost územního rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím ze dne 14.11.2012 pod č.j.
UMLO/1491/2012/STU-Kl, nabylo právní moci dne 18.12.2012, na stavbu

„III/3773 Lomnice, mosty ev.č. 3773-8, 3773-9“
SO 001 – Demolice mostu ev.č. 3773-8
SO 002 – Demolice mostu ev.č. 3773-9
SO 101.1,2 – Silnice mezi mosty, křižovatka
SO 201 – Most ev.č. 3773-8
SO 202 – Most ev.č. 3773-9
SO 203 – Provizorní most u mostu ev.č. 3773-8
SO 204 – Provizorní most u mostu ev.č. 3773-9
SO 401 – Přeložka vedení VN
SO 402 – Přeložka kabelů O2
SO 801 – Rekultivace
(dále jen „stavba“) na pozemku parc.č. 867/1 (ostatní plocha), 868/2 (trvalý travní porost),
868/3 (vodní plocha), 870, 872 (ostatní plocha), 875/1 (trvalý travní porost), 1139/2, 1139/4,
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1142/1 (ostatní plocha), 1166/1 (vodní plocha), 1277/2, 1290/2 (lesní pozemek), 1347 (ostatní
plocha) v k.ú. Lomnice u Tišnova a parc.č. 1456, 1457/1 (ostatní plocha) v k.ú. Rašov.

Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky
ode dne, kdy nabylo právní moci, tedy do 7.12.2012, platnost byla rozhodnutím prodloužena
do 30.9.2014. Před uplynutím této lhůty podáním ze dne 8.9.2014 požádal žadatel
o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že termín plánovaného zahájení stavby je
z důvodu náročné přípravy projektové dokumentace pro stavební řízení a z důvodů
ekonomických odsunut, a proto nemůže být dosud požádáno o vydání stavebního povolení.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3
stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního
povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly
nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných
stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Stavební úřad určil účastníky řízení dle ustanovení § 93 odst. 3 stavebního zákona na
základě § 85 stavebního zákona.
Stavební úřad tedy pojal za účastníka řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona
žadatele Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
p.o.k., a městys Lomnici, na jehož území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona vlastníky pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměru uskutečněn,
těmi jsou: Městys Lomnice, Lesy České republiky, s.p., Kudláček Jaroslav, Telefónica O2
Czech Republic, a.s., E.ON Distribuce a.s., Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast
povodí Dyje.
Stavební úřad dále pojal za účastníka řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
V souvislosti s územním rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická či jiná práva
těchto osob a společností: Ing. Havlici Jaromíra, Havlicové Magdalény, Cíchy Jaroslava, Ing.
Zhoře Josefa, Zhořové Marie, obce Rašov, RWE Distribuční služby, s.r.o.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost neuplatnila žádné připomínky.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
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 stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ludmila Klepárníková
vedoucí stavebního úřadu
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce
městyse Lomnice a obce Rašov. Po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání.

Vyvěšeno dne………………….
(razítko, podpis)
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne

Sejmuto dne……………………...
(razítko, podpis)
..................................

Obdrží:
účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenka)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ:
70932581
Městys Lomnice, nám. Palackého č.p. 32, 679 23 Lomnice
Obec Rašov, Rašov č.p. 50, 679 23 Lomnice
dotčené orgány:
MěÚ Tišnov, Odbor územního plánování, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov
MěÚ Tišnov, Odbor dopravy, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Blansko, Mlýnská 2, 678 29 Blansko
ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 – veřejnou vyhláškou
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Kudláček Jaroslav, Polní 301/30, 591 02 Žďár nad Sázavou
Ing. Zhoř Josef, Poštovská č.p. 24, 679 23 Lomnice
Zhořová Marie, Poštovská č.p. 24, 679 23 Lomnice
Římskokatolická farnost, nám. Palackého č.p. 73, 679 23 Lomnice
Ing. Havlica Jaromír CSc., Žleby č.p. 165, 679 23 Lomnice
Havlicová Magdaléna, Žleby č.p. 165, 679 23 Lomnice
Cícha Jaroslav, Dlouhá č.p. 118, 679 23 Lomnice
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Policie ČR, okresní ředitelství, DI, Brno – venkov, Rybářská 17, 603 00 Brno
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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