KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 124595/2019

Sp. zn.: S-JMK 109014/2019/OD

Brno 30.08.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, v rámci své působnosti stanovené v ust. § 67 odst.
1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako nadřízený správní orgán podle ust. § 178
odst. 2 a ust. § 80 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále také „správní řád“), a jako příslušný
instančně nadřízený silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, na základě žádosti pana Jiřího Krátkého nar. 07.07.1975, bytem Okrouhlá 418/19,
Brno, zastoupeného Mgr. Richardem Špíškem, advokátem, sídlem Kobližná 2, Brno, o opatření proti
nečinnosti v řízení o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace, vedeném u Městského úřadu
Šlapanice, odboru výstavby, silničním správním úřadem, pod sp. zn. OV/616-2018/HAS, rozhodl takto:

Městskému úřadu Šlapanice, odboru výstavby, silničnímu správnímu úřadu, se v souladu s ust. § 80 odst.
4 písm. d) správního řádu, na žádost pana Jiřího Krátkého nar. 07.07.1975, bytem Okrouhlá 418/19, Brno,
zastoupeného advokátem Mgr. Richardem Špíškem, lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení o určení existence
veřejné přístupné účelové komunikace na pozemku p. č. 537 v k. ú. Přízřenice, pozemku p. č. 2124/2 a části
pozemku p. č. 1149/23 v k. ú. Modřice, vedeného pod sp. zn. OV/616-2018/HAS, prodlužuje o dva měsíce
od doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále také „KrÚ JMK“) obdržel dne 26.07.2019 žádost
pana Jiřího Krátkého, nar. 07.07.1975, bytem Okrouhlá 418/19, Brno, zastoupeného Mgr. Richardem
Špíškem, advokátem sídlem Kobližná 2, Brno (dále také „žadatel“) o opatření proti nečinnosti v řízení dle
ust. § 80 správního řádu. Jedná se o správní řízení zahájené oznámením Městského úřadu Šlapanice,
odboru výstavby (dále také „MěÚ Šlapanice) č. j. OVČJ/164642-18/HAS, sp. zn. OV/616-2018/HAS, ze dne
28.11.2018, ve věci určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p. č. 537 v k. ú.
Přízřenice, na pozemku p. č. 2124/2 a části pozemku p. č. 1149/23 v k. ú. Modřice. Dne 24.01.2019
proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením. Žadatel uvádí, že má na vydání rozhodnutí důvodný
zájem, neboť na jeho výsledku závisí vydání stavebního povolení k jeho podnikatelským záměrům.
KrÚ JMK si přípisem ze dne 01.08.2019 vyžádal od MěÚ Šlapanice informaci, zda bylo v předmětném řízení
vydáno správní rozhodnutí, případně jaká je překážka pro jeho vydání. Dle sdělení MěÚ Šlapanice nebylo ve
věci dosud vydáno rozhodnutí z důvodu nedostatečného personálního obsazení. MěÚ Šlapanice požádal o
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spolupráci externího právníka, přičemž tato spolupráce byla pro překážky na straně externího právníka
neúspěšná.
KrÚ JMK s ohledem na složitost případu a vyjádření MěÚ Šlapanice, v souladu s ust. § 80 odst. 4 písm. d)
správního řádu jako nadřízený orgán usnesením přiměřeně prodloužil zákonnou lhůtu pro vydání
rozhodnutí ve věci žádosti o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p. č. 537 v
k. ú. Přízřenice, na pozemku p. č. 2124/2 a části pozemku p. č. 1149/23 v k. ú. Modřice.

Poučení
Proti tomuto usnesení se lze dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho
oznámení účastníkovi řízení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však ode dne následujícího po uplynutí desátého dne, kdy
bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí (ust. § 24 odst. 1 správního řádu). Pro
osoby, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou je rozhodnutí doručeno patnáctým dnem po vyvěšení na
úřední desce KrÚ JMK.
Podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává k Ministerstvu dopravy, prostřednictvím
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy. Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání
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.
Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný účinek.
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Počet listů/stran rozhodnutí:
Počet příloh/listů příloh:

Ing. Mgr. Josef Havala v. r.
oddělení pozemních komunikací
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Současně bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
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Rozdělovník:

Dotčené správní orgány (dle ust. § 80 odst. 6 správního řádu):
-

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

(DS)

Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):
-

-

Město Modřice, se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO 00282103
(DS)
Zdenek Horák, bytem Švédské kříže 586/3, 664 48 Moravany
(L)
FLOEL INVESTMENTS s.r.o., se sídlem Brněnská 543, 66442 Modřice, IČO 03658996; zastoupena na
základě plné moci JUDr. Miroslavem Pokorným, advokátem, č. osv. ČAK 1309, se sídlem Lidická
1005/23b, 602 00 Brno, IČO 66207827
(DS)
Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno,
IČO 44992785
(DS)

Ostatní účastníci řízení ( dle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, vyrozuměni veřejnou vyhláškou):
-

-

BAUMIT, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
IČO 48038296
IZOKRAT CZ, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 237/136, 619 00 Brno, IČO 26270218
JaPB, spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1116, 664 42 Modřice, IČO 27699943
Batelka Jiří Ing., CSc., bytem Rolínkova 167, 67921 Bořitov
Batelková Petra Bc., bytem Rolínkova 167, 67921 Bořitov
SJM Dubský Václav a Dubská Renata, oba bytem Vídeňská 389/134a, Přízřenice, 61900 Brno
Horák Zdenek, bytem Švédské kříže 586/3, 664 48 Moravany
Krátký Jiří, bytem Okrouhlá 418/19, Bohunice, 625 00 Brno zastoupený Mgr. Richardem Špíškem,
Kobližná 2, 602 00 Brno, IČ 71468684
SJM Lagron Rudolf a Lagronová Karla, oba bytem Vídeňská 389/134a, Přízřenice, 61900 Brno
Podlipný Vít Ing., bytem Jírovcova 548/19, Kohoutovice, 623 00 Brno
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2; územní pracoviště Brno, se sídlem Příkop 818/11, 602 00
Brno, IČO 69797111
Gritzbach Pavel, bytem Bohuslava Martinů 803/11, Stránice, 60200 Brno
Raab Aleš Ing., bytem Mlýnské nábřeží 615/3, Obřany, 614 00 Brno
Raab Miloš Ing., bytem Mečířova 1241/1, Královo Pole, 612 00 Brno

Dále obdrží:
-

Jiří Krátký, Okrouhlá 418/19, 625 00, zastoupený Mgr. Richardem Špíškem,
Kobližná 2, 602 00 Brno , IČ 71468684 – na vědomí
(DS)
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno - k vyvěšení na úřední desce a
způsobem umožňující dálkový přístup.
(DS)
Město Modřice, se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO 00282103 - k vyvěšení na
úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.
(DS)
Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno,
IČO 44992785 – k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.
(DS)
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