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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad
pro stavbu silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle
ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (dále jen „nový stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
v kolaudačním řízení přezkoumal podle ustanovení § 81 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon platný do 31.12.2006, dále jen „stavební zákon“),
v souladu s ustanovením § 190 nového stavebního zákona, návrh na vydání kolaudačního
rozhodnutí, který podala Obec Hrušky, IČ: 00283185, U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky (dále
jen „navrhovatel“), a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 82 stavebního zákona
a ustanovení § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona
povoluje užívání,
stavby:

„Hrušky – místní komunikace v ulici Za vodú“
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 254/4 v katastrálním území Hrušky.
Stavba obsahuje:
Zpevněná obslužná komunikace v ulici Za vodú v katastrálním území Hrušky.
Pro užívání se stanoví tyto podmínky podle ustanovení § 82 odst. 1 stavebního zákona
a ustanovení § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:
1. Stavba je určena pro dopravu k užití silničními vozidly a chodci.
2. Po dobu stavby bude uchována projektová dokumentace.
V provedení stavby nebyly zjištěny žádné nedostatky bránící jejímu bezpečnému užívání.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle ustanovení § 27 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):
Obec Hrušky, IČ: 00283185, U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
Odůvodnění
Dne 28. 1. 2015 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu
„Hrušky – místní komunikace v ulici Za vodú“. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační
řízení.

Stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem v Břeclavi, stavebním úřadem, dne
20.4.2001 pod č.j. 645/02/01-330/Žk, v právní moci dne 25.5.2001.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání na 14.4.2015.
Speciální stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na
kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání
stavby a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnily návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Stanovisko sdělil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, ev.č.
HSBM-207/5/PR-2001, ze dne 13.4.2015 – souhlasné závazné stanovisko.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, a to podáním u odboru
správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav. 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Roman Konečný
vedoucí odboru správních věcí a dopravy
v.z. Ing. Ján Janovíček

Rozdělovník:
Obec Hrušky, IDDS: xdgbm55
Veřejnou vyhláškou:
Ostatní účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
Na vyvěšení :
Městský úřad Břeclav a Obecní úřad Hrušky se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních deskách i
způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dnů. Dále se žádají o následné zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky
Městskému úřadu Břeclav, odboru správních věcí a dopravy, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav (IDDS: fesbhyp).
Městský úřad Břeclav – zde
Obecní úřad Hrušky, IDDS: xdgbm55
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR, Dopravní inspektorát Břeclav, IDDS: jydai6g
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv

