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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ  
o prodloužení doby platnosti stavebního povolení 

 
Stavebník, Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289540, podal dne 30. 1. 
2019 k Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru dopravy a silničního hospodářství, speciálnímu 
stavebnímu úřadu ve věcech pozemních komunikací (dále jen „zdejší úřad“), příslušnému podle § 16 
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost 
o prodloužení doby platnosti stavebního povolení na stavbu  

ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE S ÚPRAVOU STÁVAJÍCÍCH AUTOBUSOVÝCH 
ZASTÁVEK V OBCI JINOŠOV NA SILNICI II/399 

na pozemcích parc. č. 1064/2, 1050/2, 1057/1, 1041/1, 1041/2, 1041/16, 1566, 1567 v katastrálním 
území Jinošov vydaného pod č.j. MNnO 5953/16/Dop/Kob dne 3. 1. 2017, s nabytím právní moci dne 3. 
2. 2017. 

 
Zdejší úřad po projednání žádosti rozhodl podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona takto: 

p r o d l u ž u j e 

dobu platnosti shora uvedeného stavebního povolení č.j.: MNnO 5953/16/Dop/Kob ze dne 3. 1. 2017, 
s nabytím právní moci dne 3. 2. 2017, do  

3. 2. 2021. 
 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
- Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289540 
 
 
O d ů v o d n ě n í 

Stavebník, Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289540, podal dne 30. 1. 
2019 k Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru dopravy a silničního hospodářství, speciálnímu 
stavebnímu úřadu ve věcech pozemních komunikací odůvodněnou žádost o prodloužení doby platnosti 
stavebního povolení č.j.: MNnO 5953/16/Dop/Kob ze dne 3. 1. 2017, s nabytím právní moci dne 3. 2. 
2017, na stavbu ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE S ÚPRAVOU STÁVAJÍCÍCH AUTOBUSOVÝCH 
ZASTÁVEK V OBCI JINOŠOV NA SILNICI II/399 na pozemcích parc. č. 1064/2, 1050/2, 1057/1, 1041/1, 
1041/2, 1041/16, 1566, 1567 v katastrálním území Jinošov. Stavebník jako důvod žádosti o prodloužení 
platnosti stavebního povolení uvádí probíhající výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení doby platnosti uvedeného stavebního povolení.  
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Zdejší úřad oznámil dne 1. 2. 2019 pod č.j.: MNnO 491/19/Dop/Kob zahájení správního řízení o 
prodloužení doby platnosti výše uvedeného stavebního povolení účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Účastníci řízení mohli své námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá stanoviska, 
uplatnit nejpozději do deseti dnů ode dne doručení oznámení. Ve stejné lhůtě byla dána možnost 
se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Žádné námitky ani připomínky nebyly vzneseny. 

Vzhledem k tomu, že zmíněná stavba nebyla k dnešnímu dni zahájena, odůvodněná žádost byla podána 
před uplynutím platnosti stavebního povolení, a v řízení o prodloužení doby platnosti výše uvedeného 
stavebního povolení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by tomu bránily, bylo rozhodnuto tak, jak je ve 
výroku rozhodnutí uvedeno.  

 
P o u č e n í  

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, podáním učiněným u zdejšího úřadu. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne oznámení rozhodnutí. 

Případné odvolání proti rozhodnutí podejte v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal zdejšímu 
úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a § 82 správního řádu).  
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 

 
                                                                                                        Ing. Marie Koblížková 

                                                                                   vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství 

 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Náměšť 
nad Oslavou, na úřední desce obce Jinošov, a současně zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne ........................................                                     Sejmuto dne ...................................... 
 
 
 

 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a  sejmutí oznámení 

 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
- Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289540 - se žádostí o vyvěšení této 

vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o zveřejnění. 
-  K a PO-plus s.r.o., Kuršova 986/12, 635 00 Brno, IČ: 28312767 
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, 

IČ: 00090450 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RCDS Jihlava, Havlíčkova 

62, Jihlava, IČ: 25733591 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311 
- vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm identifikovaní označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. st. 52, st. 53, st. 21, 23, st. 92, st. 50, 90, st. 18, 1085, st. 
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134/1, st. 11/5, st. 183, 1041/3, 1041/6, 1565, st. 11/1, 13/2, 1041/13, 1568, st. 134/2, st. 11/3, st. 
11/4, 1563, 1564, 13/3, st. 11/2 v katastrálním území Jinošov. 

 
Dotčené orgány: 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, 

Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147  
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 

675 71 Náměšť nad Oslavou  
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč, IČ: 

708 85 184 
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 

674 01 Třebíč, IČ: 71009311 
 
 
Správní poplatek stanovený dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položka 18 bod 2 ve výši 1 000,- Kč byl uhrazen dne 14. 2. 2019 bankovním převodem. 
 


		2019-03-01T12:53:05+0000
	Not specified




