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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Veselí nad Moravou, oddělení Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti 
o prodloužení platnosti stavebního rozhodnutí, kterou dne 24.04.2012 podal 

Wessels, s.r.o., IČ 25319604, Zámecká 14, 698 01  Veselí nad Moravou, kterou zastupuje 

Studio Anarchitekt s.r.o., IČ: 28389204, Chocholouškova 35/8, 180 00 Praha 

(dále jen "žadatel"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

na dobu : 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního 
povolení, které vydal Městský úřad Veselí nad Moravou, oddělení Stavební úřad dne 
19.04.2010 pod č.j.: SÚ/10091/2010-3 na stavbu 

Rekonstrukce Galerie v zámeckém parku 
Zámecká č.p. 15, Veselí nad Moravou 

 
(dále jen "stavba") na pozemku p.č.st. 109 v katastrální území Veselí nad Moravou. 

Stavba obsahuje:  
a) Rozšíření Galerie a vybudování kanceláře a sociálního zázemí v 1. NP objektu 
b) Úprava dispozice 2. NP s vestavbou WC, kuchyňského koutu a koupelny 
c) Vestavba multifunkčního prostoru do krovu 3. NP 
d) Změna systému vytápění budovy 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Wessels, s.r.o., Zámecká 14, 698 01  Veselí nad Moravou 

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou 

 

Odůvodnění : 

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy 
stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti. 

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto : 
- odložení termínu realizace stavby společností Wessels, s.r.o. 

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za 
kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. 
byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby : 
Hasičský záchranný sbor Jmk, Krajská hygienická stanice Jmk v Brně, Městský úřad Veselí nad 
Moravou, odbor ŽPÚP, NIPI ČR, o.s. Konzultační středisko Jihomoravského kraje. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků : 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí : 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru územního plánování a stavebního řádu 
podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 

                                          Mgr. Eliška Kubátová 
                                       vedoucí oddělení Stavební úřad 

  
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst.2 ve 
výši 300,- Kč byl zaplacen dne 29.02.2012, č.d.: 0091407. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. Wessels, s.r.o., IDDS: 4fubvq3 
2. Studio Anarchitekt s.r.o., IDDS: dyb47ex 
3. Město Veselí nad Moravou, odbor rozvoje města, tř. Masarykova č.p. 119, 698 13  Veselí nad 
Moravou 
  
dotčené správní úřady 
4. Hasičský záchranný sbor Jmk, územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv 
5. Krajská hygienická stanice JmK v Brně, územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36 
6. oddělení památkové péče, Masarykova č.p. 119, 698 13  Veselí nad Moravou 
  
ostatní 
7. NIPI ČR, o.s., Konzultační středisko Jihomoravského kraje, Národních Hrdinů č.p. 22, 690 02  
Břeclav 2 
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