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Městský úřad Dačice 
odbor dopravy 

Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 

Datum: 31. ledna 2020                                                  Telefon: 384 401 245            
Č. j.: ODO/2604-20                                                                                          e-mail: siln.hosp@dacice.cz 
Spis č.: 1400-2016/PROM                                                                                    Vyřizuje: Martin Procházka 
 

 

Obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Heřmaneč, IČ: 00477010  
zastoupená Ing.Tomášem Kopačkou, Lipnice 2, 380 01 Dačice 
 
 

V e ř e j n á  v y h l á š k a  
 

USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 
 

 

          Městský úřad Dačice, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad 
(dále jen „SSÚ“) podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, se usnesl takto: 
 
Řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení zahájené na základě žádosti ze dne 02. 12. 
2019, kterou podala obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Heřmaneč, IČ: 00477010 zastoupená 
Ing. Tomášem Kopačkou, Lipnice 2, 380 01 Dačice (dále jen „žadatel"), ve věci vydání prodloužení 
platnosti stavebního povolení stavby: "Zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury v obci 
Heřmaneč " (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. KN 9/1, 9/3, 325/24, 325/25, 579/2, 579/3, 
580/1, 580/3, 580/5, 580/6, 580/7, 583/2, 596/8, 596/16, 596/17, 597/1, 597/2, 614/2 a 618 
v k.ú. Heřmaneč (638455) se dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

 
Zastavuje 

 

neboť žadatel vzal svou žádost zpět. 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Ing.Tomáš Kopačka, Lipnice 2, 380 01 Dačice 
 

Odůvodnění: 

SSÚ obdržel dne 02. 12. 2019 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného dne 
08. 12. 2017, č.j. ODO/27336-17 pro povolení stavby „Zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury 
v obci Heřmaneč“. Stavební povolení nabylo právní moci dne 09. 01. 2018. 

Dne 21. 01. 2020 obdržel SSÚ žádost o zpětvzetí žádosti o prodloužení platnosti stavebního 
povolení na stavbu „Zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury v obci Heřmaneč“. Důvodem je 
skutečnost, že již bylo se samotnou stavbou v platném termínu započato. Z uvedených důvodů se 
proto SSÚ podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesl, aby řízení o vydání rozhodnutí o 
prodloužení platnosti stavebního povolení bylo dne 31. 01. 2020 zastaveno, neboť žadatel vzal 
svou žádost zpět.  
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat v souladu s ust. § 76, odst. 5 správního řádu 
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním učiněným u 
Městského úřadu Dačice, odboru dopravy.  

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 jen proti odůvodnění usnesení je 
nepřípustné. 
 
 
 
 
Martin Procházka 
oprávněná úřední osoba 
 

Obdrží: 

Stavebník (doporučeně do vlastních rukou): 
Ing.Tomáš Kopačka, Lipnice 2, 380 01 Dačice 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (DS) 
Mgr. Jitka Moravcová, Jánského 2416/29, 155 00 Praha 5 
 

Ostatní účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou): 
Okruh účastníků stanovený dle § 109 písm. e) až g) stavebního zákona - vlastníci těchto pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí v k.ú. Heřmaneč (638455): 
SO 101.1. – KN  2/1, 2/2, 2/5, 2/6, 9/2, 9/3, st.22, st.24, st.25, st.26/1, st.27/1, st.28, st.35, 596/7, 596/13 a  
                     612 
SO 101.2. – KN st.10/1, st.10/2, st.11, 14/1, 14/5, 20/2, 20/3, 21/2, 21/5, 597/3 a 614/1 
SO 101.3. – KN st.4, 23, 25, 55/1, 55/2, st.57, 346/8, 352/1, 352/22, 352/23 a 352/24 

 
Dotčené správní úřady: 
Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS) 
Obecní úřad Studená, stavební úřad, nám. sv. Jana Nepomuckého 18, 378 56 Studená (DS) 
Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 

 
Na vědomí: 
Obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Heřmaneč (DS) 

 
Usnesení o zastavení řízení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dačice a 
Obecního úřadu Heřmaneč po dobu 15 dnů.  
Právní účinek doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Dačice. 
   

Rozdělovník: 
Úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: Městský úřad Dačice 
Další úřad pro vyvěšení: Obecní úřad Heřmaneč 

 
 
Vyvěšeno dne:       ……………………                              Sejmuto dne:      ……………………. 
                                   
razítko a podpis oprávněné osoby                            razítko a podpis oprávněné osoby        
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