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U S N E S E N Í č. 604/2015
Dne 25. 2. 2010 podala společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci
546/56, Praha 4 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
nazvané: „Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko“, na
pozemcích v katastrálních územích Perná, Dolní Dunajovice, Bavory, Mikulov na Moravě, na
pozemcích parc. č.:
k.ú. Perná
1150/1 (GP 6733), (GP 6734), (GP 6735), (GP 6736), (GP 6737), (GP 9004), 1141/51, 1141/50,
1141/103, 1141/102, 1141/101, 1141/48, 1141/47, 1141/46, 1141/1, 1188/2 (GP 9010), 1188/1
(GP 6642), (GP 6945), (GP 6675), 1141/49, 1141/104, 1141/105, 1141/85, 1141/40, 1188/1 (GP
6673), (GP 6672), (GP 6671), 1189, 1124/3 (GP 6012), 1124/12, 1124/11, 1124/10, 1124/9,
1124/8, 1141/39, 1141/38, 1124/32, 1141/133, 1124/1, 1141/37, 1141/44, 1141/45, 1150/2,
1150/3, 1146, 1148 (GP 9005), (GP 6738), (GP 6739), 1143 (GP 6740), (GP 9007), (GP 6739),
(GP 6738), (GP 9008), (GP 6763), (GP 6764), (GP 6765), (GP 6766), (GP 6767), (GP 6768),
(GP 6769), (GP 6770), (GP 6771), (GP 6772), (GP 6773), (GP 6774), (GP 6775), (GP 9006),
1141/100, 1141/43, 1141/99, 1141/42, 1141/41, 1141/97, 1141/98, 1141/36, 1141/96, 1141/35,
1141/34, 1141/33, 1141/32, 1141/31, 1141/30, 1141/29, 1141/28, 1141/24, 1141/23, 1141/22,
1141/4, 1141/3, 1124/34, 1124/30, 1124/31, 1124/29, 1141/27, 1124/33, 1125, 1127/34,
1141/26, 1127/40, 1127/1, 1127/33, 1141/25, 1127/39, 1127/32, 1141/15, 1127/38, 1127/5 (GP
9020), 1129, 1130, 1141/14, 1131/1 (GP 6238), 1141/2, 1141/95, 1142 (GP 9006), 1139 (GP
6776), (GP 6777), (GP 6778), (GP 6779), (GP 6780), (GP 6781), (GP 6782), (GP 9018), (GP
9019), 1138, 1137, 1136, 1135, 1141/21, 1141/20, 1141/19, 1141/18, 1141/17, 1141/16,
1141/13, 1141/84, 1134/1 (GP 6982), (GP 6798), (GP 6799), (GP 6800), (GP 6801), 1141/12,
1141/11, 1134/2, 1141/10, 1141/9, 1134/3, 1141/8, 1134/4, 1141/7, 1134/5, 1132/1 (GP 6802),
(GP 6803), (GP 6804), (GP 6805), (GP 9009), 1141/6, 1141/5, 1127/5 (GP 6236), 1150/1 (GP
6732), (GP 9003), 1152, 1154, 1155/1 (GP 6716), (GP 9002), (GP 9001), (GP 6715)
k.ú. Dolní Dunajovice
5391
k.ú. Bavory
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 1991/1, 1991/2, 1990/1, 1990/2,
1986/1, 731/1, 731/3, 1987, 731/22, 1990/4, 1990/3, 1990/5, 1988, 1990/6, 1991/3, 2020,
1991/6, 1991/5, 1991/7, 1991/4, 2044, 2061, 2062, 1990/7, 1926, 1924, 1990/8, 2063, 2064,
1991/8, 2065, 2066, 1990/10, 1990/11, 1990/9, 2067, 2068, 1917, 1913/1, 1912, 1911, 1910,
2069, 2037, 1991/9, 2070, 1991/11, 1991/12, 1990/16, 1991/10, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075,
2076, 2079, 1991/13, 2080, 1990/17, 1990/18, 1990/19, 1990/20, 1990/21, 1907, 1905, 1904,
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1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1896, 1990/22, 1990/23, 1990/24, 1913/2, 2077/1, 2077/2,
2077/3, 2081, 2078/3, 2078/2, 2078/1, 2082, 2156, 10725, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154
k.ú. Mikulov na Moravě
8661, 8171, 8173, 8183, 8678, 8188, 8180, 8187, 8189, 8190, 8191, 8198, 8197, 8196, 8195,
8193, 7696, 7694, 8200, 8204, 7702, 8201, 8205, 7703, 8202, 8203, 8206, 8207, 8208, 8210,
8211, 8215, 7716, 8209, 8220, 7723, 9007, 8729, 7731, 8227, 8232, 8229, 8237, 7740, 8231,
7726, 8233, 8236, 8240, 7733, 7737, 7741, 8235, 8266, 8263, 7739, 8268, 4511/2, 7743, 7742,
7748, 7744, 7749, 7745, 7746, 7747, 4997/1, 7750, 7752, 7754, 7753, 7751, 7755, 7756, 7759,
7758, 7772, 7768, 7762, 7761, 7767, 7770, 7773, 9000, 8999, 7774, 7775, 7776, 7771, 7728,
4376/9, 7779, 7785, 7789, 7784, 7787, 7788, 7792, 7801, 7806, 7794, 7791, 7830, 7191, 7795,
7851, 7914, 4371/16, 4508, 4511/1, 4505/7, 4505/13, 4442/45, 4442/44, 4442/48, 4442/47, 7815,
7822, 7829, 7833, 7824, 7836, 7847, 7838, 7844, 7849, 7850, 7856, 7862, 7860, 7861, 7855,
7868, 7867, 7866, 7864, 7863, 7865, 7857, 7871, 7869, 7870, 7874, 7873, 7876, 7884, 7899,
7878, 7881, 7883, 7877, 7858, 8373, 7894, 7879, 7880, 7895, 7897, 7902, 7901, 7906, 7907,
7909, 7911, 7894, 8374, 8375, 8370, 7905, 7919, 8382.
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí (dále jen „stavební úřad“), jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
ve znění pozdějších předpisů, vydal dne 22. 11. 2010 územní rozhodnutí o umístění výše
uvedené stavby č. 698/2010, pod č. j. MUMI 10048548. Na základě podaných odvolání bylo toto
rozhodnutí Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního
řádu dne 18. 06. 2011, pod č. j. JMK 56013/2011, zrušeno a věc byla vrácena stavebnímu úřadu
k novému projednání.
Na základě žádosti podané dne 05. 11. 2012, pod č. j. MUMI 12032458, společností Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, stavební úřad v souladu
s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
přerušil usnesením č. 680/2012, ze dne 05. 12. 2012, pod č. j. MUMI 12035482, výše uvedené
územní řízení o umístění stavby, vedené pod spis. zn. STU/9043/2010/ALEL, s termínem do 31.
12. 2013.
Žadatel opětovně dne 18. 12. 2013 požádal o prodloužení přerušení předmětného územního
řízení s termínem do 31. 12. 2014 a stavební úřad usnesením č. 5/2014, ze dne 06. 01. 2014 pod
č. j. MUMI 14000232 toto řízení přerušil.
Dne 11. 12. 2014 obdržel stavební úřad další žádost o prodloužení přerušení výše uvedeného
správního řízení s termínem do 31. 12. 2015 a stavební úřad následně usnesením č. 590/2014, ze
dne 18. 12. 2014 toto řízení přerušil.
Dne 17. 12. 2015 obdržel stavební úřad novou žádost o prodloužení přerušení výše
uvedeného správního řízení s termínem do 31. 12. 2016.
Na základě podané žádosti stavební úřad v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přerušuje
výše uvedené územní řízení s termínem do 31. 12. 2016.

Odůvodnění
Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 25. 2. 2010 žádost
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná –

Č.j. MUMI 15042486

str. 3

st. hranice ČR/Rakousko“, na pozemcích v katastrálních územích Perná, Dolní Dunajovice,
Bavory, Mikulov na Moravě.
Stavební úřad vydal dne 22. 11. 2010 územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby č.
698/2010, pod č. j. MUMI 10048548. Na základě podaných odvolání bylo toto rozhodnutí
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu dne
18. 06. 2011, pod č. j. JMK 56013/2011, zrušeno a věc byla vrácena stavebnímu úřadu k novému
projednání.
Dne 05. 11. 2012, pod č. j. MUMI 12032458, podala společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, žádost o přerušení výše uvedeného územního řízení
o umístění stavby v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 správního řádu. Jako důvod uvedla, že se
jedná o strategicky důležitou a veřejně prospěšnou stavbu, která je zakotvena v platné Politice
územního rozvoje 2008, a je zájmem žadatele doplnit podklady pro vydání územního rozhodnutí
tak, aby Městský úřad Mikulov mohl věc opětovně projednat v intencích záměrů odvolacího
řízení. Této žádosti bylo vyhověno usnesením č. 680/2012, ze dne 05. 12. 2012, pod č. j. MUMI
12035482.
Dne 18. 12. 2013 obdržel stavební úřad žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:
65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, ve které žádá o prodloužení přerušení řízení
s odůvodněním, že žadatel připravuje návrh úpravy rozsahu podané žádosti o vydání územního
rozhodnutí o umístění předmětné stavby a s ohledem na časovou a technickou náročnost
zpracování nezbytných změn v projektové dokumentaci a zajištění souvisejících podkladových
stanovisek, rozhodnutí a vyjádření pro účely dalšího pokračování řízení, žádá o přerušení řízení
do 31. 12. 2014. Taktéž této žádosti stavební úřad vyhověl a to usnesením č. 5/2014, ze dne 06.
01. 2014, pod č. j. MUMI 14000232.
Dne 11. 12. 2014 obdržel stavební úřad novou žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, o prodloužení přerušení předmětného územního
řízení o umístění stavby s termínem do 31. 12. 2015 s odůvodněním, že v rámci přípravy stavby
Rychlostní silnice R52 byla dne 15. 10. 2014 Centrální komisí Ministerstva dopravy schválena
Technicko-ekonomická studie R52 Pohořelice – státní hranice ČR/Rakousko, jejíž součástí je
návrh nové etapizace předmětného tahu, tedy i úseku Perná – st. Hranice ČR/Rakousko. Žadatel
na základě této skutečnosti připravuje úpravu projektové dokumentace pro nově definované
úseky, její projednání a s tím související návrh úpravy rozsahu podané žádosti o vydání
územního rozhodnutí na stávající úsek 5206 Perná – st. Hranice ČR/Rakousko. Této žádosti bylo
vyhověno usnesením č. 590/2014, ze dne 18. 12. 2014, pod č., j. MUMI 14041542.
Dne 17. 12. 2015 obdržel stavební úřad novou žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, o prodloužení přerušení předmětného územního
řízení o umístění stavby s termínem do 31. 12. 2016 s odůvodněním, že v listopadu 2015 byl
dokončen koncept projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby R52 5206
Perná – st. Hranice ČR/Rakousko v rozsahu v úseku km 34,550 – 38,445 a bylo zahájeno
projednávání a inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí pro tento nově definovaný
rozsah stávající stavby 5206. Dne 14. 12. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího
stanoviska EIA dle čl. II bodu 1, přechodných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
novely – zákona č. 39/2015 Sb. Současně jsou či budou v nejbližších měsících vyřizována
stanoviska a rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, mimo jiné i povolení
výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Tyto činnosti budou probíhat
souběžně s projednáváním projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a
zajišťováním podkladů pro vydání územního rozhodnutí stavby 5206 ve výše uvedeném,
upraveném rozsahu. Primární snahou žadatele je tedy zajištění souvisejících podkladových
stanovisek, rozhodnutí a vyjádření do územního řízení a úprava rozsahu stávající žádosti o
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vydání územního rozhodnutí tak, aby v územním řízení mohlo být pokračováno v průběhu
prvního pololetí roku 2016.
V případě, že před správním orgánem probíhá správní řízení o žádosti, je správní orgán povinen
toto správní řízení přerušit obligatorně, tedy bez ohledu na svoji vůli, pokud o to žadatel požádá.
Současná právní úprava v případě přerušení řízení na žádost žadatele nestanoví omezení
závažnými důvody a žadatel proto nemusí uvést správnímu orgánu důvody, pro které žádá o
přerušení řízení. Žadatel v tomto případě ponechává na úvaze správního úřadu posouzení doby,
na kterou řízení dle § 64 odst. 4 přeruší. Správní řád nestanovil časové omezení přerušení řízení
na základě podané žádosti žadatele, lze proto přerušit řízení na neomezeně dlouhou dobu.
Jediným omezením je ustanovení o přerušení na nezbytně nutnou dobu, kde stavební úřad
přihlížel ke složitosti stavby a stanovil ve výrokové části lhůtu nezbytně nutnou pro přerušení
řízení.
Vzhledem k výše uvedeným popsaným skutečnostem stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku usnesení a na základě podané žádosti přerušil správní řízení.
Stavební úřad upozorňuje, že podle § 65 odst. 1 správního řádu po dobu přerušení řízení činí
účastníci řízení úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení. Lhůty týkající se
provádění úkonů v řízení neběží. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci neskončí dříve než 15 dnů
ode dne, kdy přerušení řízení skončilo. Podle § 65 odst. 2 správního řádu bude stavební úřad
pokračovat v řízení, jakmile pominou překážky, pro niž bylo řízení přerušeno.
Účastníky územního řízení jsou dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel,
dle odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, dle odst. 2 písm. a) téhož ustanovení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má
být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě, dle odst. 2 písm. b) téhož ustanovení osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dle odst. 2 písm. c) téhož ustanovení osoby, o
kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, a dle odst. 2 písm. d) téhož ustanovení společenství
vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu v případě, že společenství vlastníků
jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož
spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.
Okruh účastníků řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona je vymezen v příloze č. 1.
Účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, doručuje stavební úřad
přerušení územního řízení o umístění výše uvedené stavby jednotlivě.
Ostatním účastníkům uvedeným v ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, doručuje stavební
úřad usnesení o přerušení řízení pro výše uvedenou stavbu v souladu s ustanovením § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou.

Poučení
Proti tomuto usnesení se může v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odvolat
účastník, jemuž se usnesení oznamuje, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, podáním u
zdejšího stavebního úřadu. Odvolání podle § 82 odst. 2) správního řádu se podává u zdejšího
stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu
úřadu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno odboru územního
plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.
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Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu, nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný
účinek.
Přílohy:
Účastníci řízení – příloha č. 1

Bc. Alexová Leona
vedoucí odboru

otisk
úředního
razítka

Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna vyvěšením na úřední desce a elektronické desce MěÚ
Mikulov, OÚ Perná, OÚ Bavory, OÚ Dolní Dunajovice, po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po
vyvěšení na úřední desce a elektronické desce MěÚ Mikulov, se písemnost v souladu
s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za doručenou.

Vyvěšeno na úřední desce dne:........................................ Sejmuto dne:.....................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………………

Sejmuto dne:……………………….

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Doručí se jednotlivě na doručenku:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
- v zastoupení společností SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy
Doručí se veřejnou vyhláškou:
Osobám, uvedeným v ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, se usnesení doručuje v souladu
s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou
- viz příloha č. 1
Obdrží s žádostí o vyvěšení na úřední desce a elektronické desce:
MěÚ Mikulov, odbor organizační a vnitřních věcí, Náměstí č. p. 1, 692 01 Mikulov
Na vědomí s žádosti o vyvěšení na úřední desce a elektronické desce:
Obecní úřad Perná, IDDS: uyaa6af
Obecní úřad Bavory, IDDS: rcrazte
Obecní úřad Dolní Dunajovice, IDDS: e6bber8

