
Úřad městské části města Brna 

Brno – Žabovřesky 
Odbor stavební 

616 00  B R N O, Horova 28 

 
 

Spisová značka: STU/02/06310/16/SOUZ     

Číslo jednací MCBZAB 13167/17/OS/SIGZ   

 

 

  

Oprávněná úřední osoba: 

E-mail: 

Ing. Zdenka Sigmundová, tel.: 549 523 574, fax: 549 213 615 

stavebni@zabovresky.cz 

 

V Brně dne 21.11.2017 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

USNESENÍ  

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městské části Brno - Žabovřesky, odbor stavební (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad 

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako správní orgán podle ust. 

§ 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"),  

z a s t a v u j e 

územní řízení vedené pod spisovou značkou STU/02/06310/16/SOUZ, zahájené dne 26.05.2016 na 

základě žádosti, kterou podala společnost  

Půdy Brno, s.r.o., IČ 26895455, Skorkovského 870/27, 636 00  Brno (dále jen "žadatel"),  

ve věci umístění stavby s názvem:  

"NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, Brno Žabovřesky, Plovdivská 7,  

na pozemku par. čís. 2372/1, 2372/2, 2373/37, 2373/69 a 2373/70, k.ú. Žabovřesky, obec Brno"  

přičemž dočasnými přeložkami sítí technického vybavení bude dotčen i pozemek par. čís. 2373/36, 

k.ú. Žabovřesky, obec Brno (dále jen "stavba").  

 

Účastník řízení stanovený podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je společnost Půdy Brno, s.r.o., 

IČ 26895455, Skorkovského 870/27, 636 00  Brno.  

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad dne 26.05.2016 obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby 

s názvem: "NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, Brno Žabovřesky, Plovdivská 7, na pozemku par. 

čís. 2372/1, 2372/2, 2373/37, 2373/69 a 2373/70, k.ú. Žabovřesky, obec Brno" přičemž dočasnými 

přeložkami sítí technického vybavení bude dotčen i pozemek par. čís. 2373/36, k.ú. Žabovřesky, obec 

Brno, kterou podal žadatel, tj. společnosti Půdy Brno, s.r.o., Skorkovského 870/27, 636 00  Brno. Dnem 

podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.  

Žadatel vzal dne 06.11.2017 s č.j. MCBZAB 12486/17 svoji žádost zcela zpět. Konkrétně v podané 

dokumentu uvedl: „Tímto, jako žadatel beru zpět žádost o vydání územního rozhodnutí vedenou pod č.j. 

STU/02/06310/16/SOUZ a odstupuji od záměru odstranit stavbu č.p. 2560 na pozemku p.č. 2372/2 a p.č. 

2373/37 na kterou bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby dne 25.8.2015 čj. 

STU/02/05141/15/BURS.“  
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Stavební úřad na základě výše uvedeného podání ze dne 06.11.2017 tímto usnesením podle ust. § 66 odst. 

1 písm. a) správního řádu zastavil vedené územní řízení. Z podstaty správního řízení vedeného na základě 

žádosti vyplývá, že dispozice s tímto řízením je v rukou žadatele, proto pokud žadatel vzal svoji žádost 

zpět, správní orgán řízení zahájené z podnětu žadatele zastaví.  

Účastník řízení stanovený podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel, tj. společnost Půdy 

Brno, s.r.o., IČ 26895455, Skorkovského 870/27, 636 00  Brno.  

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a stavebního 

řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno podáním u zdejšího správního 

orgánu. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, kterým se považuje 15-tý den po vyvěšení na úřední desce Úřadu městské části města Brna, 

Brno-Žabovřesky, a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 

usnesení je nepřípustné. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka  

 

 

 

 

Ing. Hana Meitnerová 

vedoucí odboru stavebního ÚMČBŽ  

 

 

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-

Žabovřesky, a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, v souladu s ust. § 26 odst.1 

zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

 

vyvěšeno dne : ............................................. 

 

sejmuto dne : ................................................ 

 

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup - dne : .................................... 

 

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup -  ukončeno dne : ...................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení  

 

 

Doručí se  

Účastníci řízení 

Žadatel (dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona) doručuje se jednotlivě: 

1.  Půdy Brno, s.r.o., Skorkovského 870/27, 636 00  Brno 
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Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního 

zákona) doručí se veřejnou vyhláškou:  

- Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, zastoupená starostou Ing. Pavlem Tyralíkem,  

Horova 1623/28, 616 00  Brno  

Další účastníci řízení (dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) doručuje se veřejnou vyhláškou:  

- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno zastoupené Magistrátem města Brna, 

Majetkovým odborem, Malinovského nám. 3, 602 00  Brno 

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 

- E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha  

- Brněnské vodárny a kanalizace, Hybešova 254/16, 602 00  Brno 

- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00  Brno 

- Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67  Brno 

- Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 602 00  Brno 

Další účastníci řízení (dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) doručuje se veřejnou vyhláškou: 

(osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 

stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, identifikovaní označením pozemků a 

staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s ust. § 86 odst. 6 stavebního zákona) 

- pozemek par. čís. 2373/20, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2466 na něm  

- pozemek par. čís. 2373/30, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2469 na něm   

- pozemek par. čís. 2373/15, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/21, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/22, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/23, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2568 na něm  

- pozemek par. čís. 2373/31, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/33, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/34, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/38, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/39, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2475 na něm  

- pozemek par. čís. 2373/40, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/41, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/43, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2473 na něm  

- pozemek par. čís. 2373/45, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/47, k.ú. Žabovřesky, obec Brno   

- pozemek par. čís. 2373/48, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/51, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/53, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2572 na něm 

- pozemek par. čís. 2373/54, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2374/2, k.ú. Žabovřesky, obec Brno  

- pozemek par. čís. 2373/42, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2472 na něm 

- pozemek par. čís. 2373/46, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2474 na něm 

- pozemek par. čís. 2373/18, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2465 na něm 

- pozemek par. čís. 2373/35, k.ú. Žabovřesky, obec Brno a stavba č.p. 2470 na něm 

Na vědomí:  

Dotčené orgány:  

2.  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00  Brno 

3.  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00  Brno  

4.  Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67  Brno 

5.  Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 196/67, 601 67  Brno 

6.  Magistrát města Brna, Odbor vodního lesního hosp. a zemědělství, Kounicova 196/67, 602 00  Brno 

7.  Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67  Brno 

8.  ÚMČ Brno-Žabovřesky, Odbor všeobecný – referát životního prostředí, Horova 28, 616 00  Brno 

9.  ÚMČ Brno-Žabovřesky, Odbor všeobecný – referát dopravy, Horova 28, 616 00  Brno 

Dále obdrží:  

10. ÚMČ Brno-Žabovřesky, Úřední deska, Horova 28, 616 00  Brno 

11. spis  


