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Podáno osobná

Městský úřad Šlapanice 
Odbor výstavby, speciální stavební úřad 
Masarykovo náměstí 100/7 
Pracoviště Opuštěná 9/2 
656 70 Brno

Sp. zn. SLP-OV/1790-2021/SVP 
Č.j. SLP-OV/3712-21/SVP

Odvolání
účastníků řízení proti rozhodnutí Městského úřadu Šlapanice. odboru výstavby, speciálního 
stavebního úřadu ze dne 22.4.2021. č.i. SLP-OV/3712-21/SVP

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, v souladu s ustanovením 
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územím plánování a stavebním řádu, pověřený výkonem 
působnosti speciálního stavebného úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy České 
republiky, nebo krajský úřad, v platném znění, ve společném řízení dle § 140 odst. 1 správního řádu, § 
16 zákona o pozemních komunikacích a § 94 stavebního zákona posoudil žádost o vydání společného 
územního a stavebního povolení, kterou podal Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 
Brno, IČ 70888337, zastoupený Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací a podle § 94p 
odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky 503/2006 Sb.,

I.

a stanovil

Schválil stavební záměr na stavbu dopravní infrastruktury „111/430 Velatice (Maxslůvka), 
mosty 430-007,008" Stavební objekty SO 001 - Demolice stávajících mostů ev.č. 430-007, 
008, SO - Úprava silnice 11/430, SO 103 - Úprava sjezdů, SO 201 - Nový most na sil. 11/430 
přes Roketnici, SO 401 - Přeložka stávajícího vedení Cetin

a) Podmínky pro umístění stavby
b) Podmínky pro provedení a užívání stavby.

Proti tomuto rozhodnutí podávají níže označení účastníci řízení odvolání, které následně odůvodní 
v přiměřené lhůtě.

Ve Tvarožné dne 19.5.2021

Ing. Milan Sukeník 
Tvarožná 107

/
Jaroslava Sukeníková 
Zahradníkova 925/22, Brno


