
Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně 
Obecní 287, 671 25 Hodonice 
Č.j.: STÚ 14/2013-ESH  v Hodonicích dne 13.02.2013 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) 
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz 
 
Obec Hodonice (IČO: 29 27 88) 
Hodonice, Obecní 287 
671 25 Hodonice 

 
U s n e s e n í 

 
Stavební úřad I. stupně v Hodonicích jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon'), ve znění pozdějších předpisů, podle § 66 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 'správní řád'), ve znění pozdějších předpisů, 

 
z a s t a v u j e 

 
řízení o vydání stavebního povolení na stavbu: “Úprava odvodnění ul. Krhovická“ , v Hodonicích, na 
pozemcích parc. č. 209, 210 a 211/2  kat. území Hodonice zahájené Stavebním úřadem v Hodonicích  dne 
25.01.2013.  
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Stavební úřad I. stupně v Hodonicích jako stavební úřad zahájil  dne 25.01.2013 řízení o  povolení stavby: 
“Úprava odvodnění ul. Krhovická“, v Hodonicích, na pozemcích parc. č. 209, 210 a 211/2  kat. území Hodonice. 

 Dnem podání bylo zahájeno řízení o povolení stavby. Vzhledem k tomu, že Stavební úřad I. stupně zjistil, 
že není příslušným správním úřadem k povolování staveb dle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, stavební 
úřad řízení o povolení stavby zastavuje, jak je ve výroku usnesení uvedeno. Řízení o stavební povolení na 
stavbu: “Úprava odvodnění ul. Krhovická“ v Hodonicích na pozemcích 209, 210 a 211/2 bude v souladu s § 15 
stavebního zákona projednávat speciální stavební úřad – Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, 
oddělení vodoprávní, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo. 

 
P o u č e n í 

 
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolat k odboru 

územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u zdejšího 
stavebního úřadu. 

Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Eva Simotová Holečková 
vedoucí stavebního úřadu 

 
 
 
 
Doručí se: 
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 
- stavebníci: 
Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice 

STÚ/spis 
 


