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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

Oznámení 

zahájení řízení o změně stavby před dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby 

Dne 15.01.2019 podala společnost AZN s.r.o., IČO 25587030, Heršpice č.p. 140, 684 01  
Slavkov u Brna žádost o povolení změny stavby: 

Kovovýroba a lisování plastů - změna účelu užívání stavby 

na pozemcích parc. č. 1063/1, 1063/2, 1069/3, 1069/6, 1069/7, 1069/8, 1070/1, 1070/2, 1070/4, 
1070/5               v kat. území Heršpice,  

před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, a to změnou 
podmínky č. 9 rozhodnutí č.j. SU/24988-16/ 403-2017/BOH ze dne 13.12.2017, která bude 
s ohledem na návrh žadatele a po přihlédnutí stavebního úřadu k okolnostem dané stavby znít: 
„Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 16.01.2020.“  

Pro výše uvedenou stavbu bylo dne 13.12.2017 vydáno dodatečné povolení stavby pod č.j. 
SU/24988-16/ 403-2017/BOH; rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.01.2018.  

 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební 
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 118 odst. 2 stavebního zákona a ustanovením § 
112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

U projednání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením, v souladu s ustanovením § 112 odst. 
2 stavebního zákona, upouští stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou 
mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhovaných změn stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Stavební úřad zároveň 
určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. 
důkazy, nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.  

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům, nebude přihlédnuto. 
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Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavby 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.  

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Hana Postránecká v. r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu, 
územního plánování a životního prostředí 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu 15 dnů. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být 
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: .................................... Sejmuto dne: ....................................................................... 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti pro výše uvedenou dobu  
Způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Poučení pro navrhovatele – správní poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000,- Kč, lze uhradit osobně na stavebním 
úřadě MěÚ Slavkov u Brna, poštovní poukázkou typu „A“ nebo převodem na účet 000019-
0000729731, kód banky 0100, konst. symbol 0179, var. symbol 1001002470.  

 

 

 

 

 

otisk razítka 
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Rozdělovník 

Účastníci řízení doručeno jednotlivě 

AZN s.r.o., Heršpice č.p.140, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, thzp8m6 

 

Jaroslav Nečas, Heršpice č.p.140, 684 01 Slavkov u Brna 

MUDr. Dana Strachoňová, Příční č.p.321, 684 01 Slavkov u Brna 

Helena Maláčová, Heršpice č.p.8, 684 01 Slavkov u Brna 

Karel Kraml, Zámecká č.p.1400, 684 01 Slavkov u Brna 

Ivana Kramlová, Zámecká č.p.1400, 684 01 Slavkov u Brna 

Zdenka Kramlová, Špitálská č.p.789, 684 01 Slavkov u Brna 

Obec Heršpice, Heršpice č.p.91, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, k68bedv 

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz 

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice,  

E.ON Energie,a.s., Lannova č.p.205, 370 49 České Budějovice, DS: PO, w9edxbn 

 

Účastníci řízení doručeno veřejnou vyhláškou 

Spoluvlastník pozemků parc. č. 1069/4, 1069/8 a 1070/2: Matoušková Františka, Usa. 

Doručeno v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. e) a ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu.  

 

Dotčené orgány doručeno jednotlivě 

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení ŽP, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 
Slavkov u Brna 

Městský úřad Slavkov u Brna - úřad územ. plánování, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14, DS: OVM, ybiaiuv 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p.1847, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí doručeno jednotlivě 

Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna 

Obecní úřad Heršpice, Heršpice č.p.91, 684 01 Slavkov u Brna 

 


