
Stavební úřad I. stupně Hodonice 
Obecní 287, 671 25 Hodonice 
Č.j. STÚ 74/12-JS                                                                     Hodonice, dne 03.03.2014 
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) 
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz  
  
HAIVA Tasovice s.r.o. (IČ: 26 91 93 11) 
Nádražní 259, 671 25 Hodonice 
V zastoupení: 
Ing. Závěrka Vladimír (nar. 08.09.1957) 
Tasovice čp. 179, 671 25 pošta 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, opatřením ze dne 
25.04.2012 pod č.j. STÚ 74/12-JS oznámil zahájení řízení o odstranění stavby: „Oplocení“ na pozemcích parc. č. 
1586/1, 1586/3, 1580/1 (GP 5375), dle nového číslování p.č. 2904 kat. území Tasovice nad Dyjí. 

 
Stavební úřad v souladu s ust. § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále správní řád),  
a v souladu s § 129 odst. 3 stavebního zákona 
 

z a s t a v u j e  
 

řízení o odstranění stavby 
„Oplocení“  

v Tasovicích, na pozemcích parc. č. 1586/1, 1586/3, 1580/1 (GP 5375), dle nového číslování p.č. 2904 kat. 
území Tasovice nad Dyjí. 

 
Stavebník a vlastník stavby oplocení je HAIVA Tasovice s.r.o. (IČ: 26 91 93 11), Nádražní 259, Hodonice, 
v zastoupení: Ing. Závěrka Vladimír, Tasovice čp. 179, účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění, ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha – Nové Město, odbor odloučeného pracoviště Znojmo, Rudoleckého 859/21, Znojmo. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Stavební úřad I. stupně v Hodonicích na základě písemného podnětu ze dne 21.03.2012 od ČR Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Nové Město, odbor odloučeného pracoviště 
Znojmo, Rudoleckého 859/21, Znojmo, provedl dne 12.04.2012 kontrolní prohlídku stavby „Oplocení“ na 
pozemcích p.č. 1586/1, 1586/3, 1580/1 (GP 5375), dle nového číslování p.č. 2904 kat. území Tasovice nad Dyjí, kde 
zjistil, že stavba je prováděna bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. Proto stavební úřad opatřením ze dne 
25.04.2012 č.j. 74/12-JS z moci úřední zahájil řízení  o nařízení odstranění stavby„ Oplocení“ na pozemcích p.č. 
1586/1, 1586/3, 1580/1 (GP 5375), dle nového číslování p.č. 2904 kat. území Tasovice nad Dyjí, a oznámil jeho 
zahájení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Jelikož stavebníci předložili stavebnímu úřadu dle § 129 odst. 3 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení 
uvedené stavby, bylo dne 10.05.2012  pod č.j. STÚ 74/12-JS – 105/12 řízení o odstranění stavby  usnesením  
přerušeno v souladu ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona a vedeno řízení o dodatečné povolení stavby. Po 
provedeném řízení stavební úřad vydal rozhodnutí č.j. STÚ 116/12-JS ze dne 04.02.2014, kterým stavbu dodatečně 
povolil.  
Protože stavba byla dodatečně povolena, stavební úřad podle § 129 odst. 3 stavebního zákona řízení o odstranění 
stavby zastavil. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 
uvedených. 
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
- HAIVA Tasovice s.r.o. (IČ: 26 91 93 11), Nádražní 259, Hodonice 
  v zastoupení: Ing. Závěrka Vladimír, Tasovice čp. 179 
- ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město 
  odbor odloučeného pracoviště Znojmo, Rudoleckého 859/21, Znojmo 



P o u č e n í 
 
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru 
územního plánu a stavebního řádu  JmK v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se 
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. 
Odvolání proti části usnesení je nepřípustné.  
 
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Eva Simotová Holečková 
      vedoucí stavebního úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne 04.03.2014                                                                    Sejmuto dne 19.03.2014 
 
Vyvěšeno na elektronické desce s dálkovým přístupem dne 04.03.2014 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
Účastníci: 
HAIVA Tasovice s.r.o. (IČ: 26 91 93 11), Nádražní 259, 671 25 Hodonice 
 V zastoupení: Ing. Závěrka Vladimír, Tasovice čp. 179, 671 25 pošta Hodonice 
ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město 
STÚ/spis 


