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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které zastupuje PK
OSSENDORF s.r.o., IČ 255 64 901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno 2 (dále jen "stavebník") podal dne
06.10.2014 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„I/53 DOBŠICE, PRŮTAH“,

stavební objekt
C 101.2 Komunikace – odstavná stání,
C 103.1 Komunikace – úpravy napojení v KÚ Dobšice a Znojmo (MK),
na pozemku parc. č. 54/1, 121/1, 150/1, 150/9, 204/1, 372/1, 866, 5499 v katastrálním území Dobšice u
Znojma a parc. č. 5710/1 v katastrálním území Znojmo–město. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
speciálním stavebním úřadem podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
01.12.2014.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru dopravy Městského úřadu Znojmo,
nám. Armády 1213/8, VI. NP, dveře č. 439, vždy v úřední dny (pondělí a středa od 08.00 do 16.00 hod.).
Stavba obsahuje tyto stavební objekty: C 101.1 Komunikace – silnice I/53, C 101.2. Komunikace odstavná
stání, C 102 Komunikace – úpravy napojení v KU Znojmo, C 103.1 Komunikace – úpravy napojení v KÚ
Dobšice a Znojmo (MK), C 103.2 Komunikace – úpravy napojení v KU Dobšice (sjezdy), C 104.1 Komunikace
– vjezdy, C 104.2 Komunikace – chodníky, C 190 Dopravní značeni, C 191 Přechodné dopravní značení.
Předmětem stavebního řízení jsou tyto stavební objekty
C 101.2. Komunikace – odstavná stání – v místech, kde to dovoluje šířkové uspořádání, budou vybudovaná
podélná a šikmá stání s celkovou kapacitou 37 míst (31+6 stání). Parkovací stání jsou navržena pro vozidla
podskupiny 01. Stání budou mít konstrukci z betonové dlažby – skladba viz PD.
C 103.1 Komunikace – úpravy napojení v KÚ Dobšice a Znojmo (MK) – budou upravena tato napojení:
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 Veřejně přístupné účelové komunikace do areálu Intersparu v km 0,624 00 vlevo ve směru staničení
silnice. Úprava spočívá v odfrézování dosavadního povrchu do hl. 12 cm, provedení recyklace za studena
a položení živičné ložní a obrusné vrstvy.
 Místní komunikace v km 1,488 29; km 1,514 11; km 1,602 18; ul. Znojemské v km 1,705 76; km 2,208 89
a 2,232 92. Stávající "velkoprostorové" uspořádání napojení ul. Znojemské bude upraveno. Zohledněno
je pojíždění autobusy MHD a vozidly hasičského sboru, svozu odpadu, atd., čímž dojde ke korekci
obrubníku u vjezdu na plochu firmy Stakov a sousedního RD. Cílem je navést vjíždějící vozidla pokud
možno kolmo k hlavní silnici.
 Místní komunikace příjezdu k čističce km 1,714 22 a místní komunikace Za sokolovnou v km 1,798 68 –
bude odfrézován dosavadní povrch do hl. 12 cm a položena živičná ložní a obrusná vrstva s napojením
na stávající výškovou úroveň.
 Místní komunikace Lahoferova v km 1,944 11 – úprava napojení spočívá v úpravě výjezdového oblouku
na R=9,00 m, což umožní rozšíření chodníku podél pohostinství. Plocha křižovatky bude napojena
výškové i směrové na rekonstruovanou komunikaci I/53. Bude provedeno odfrézování povrchu do
hloubky 12cm a položena ložní a obrusná živičná vrstva.
 Místní komunikace Za školou v oblasti návsi v km 2,009 31 a obytná zóna v km 2,013 12 – bude
provedena výšková úprava ploch na novou niveletu silnice I/53.
 Plocha před obchodem a místní komunikace v km 2,085 90 – napojení bude provedeno v nejmenší
možné šířce cca 2,00 m. Plocha před obchodem bude oddělena od komunikace zapuštěným obrubníkem
v délce 33,00 m. Plocha komunikace bude tímto oddělena od místa ležícího mimo komunikaci před
obchodem. Zapuštěný obrubník bude součástí objektu C 104.
 Plocha u hasičské zbrojnice ulice Nová a Dyjská v km 2,206 74 až 2,232 92 – stávající vozovka bude
odfrézována v tl. 12 cm a bude položena nová ložní a obrusná živičná vrstva.

Poučení
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Ve svých námitkách účastník řízení uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
Rovněž k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Současně se účastníci řízení upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace
řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem
stanovené lhůtě, neslouží ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, k tomu, aby po uplynutí této lhůty mohli v projednávané věci uplatnit další připomínky nebo
námitky.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Digitálně podepsal
Ivana Zítková
DN: C=CZ, O=Město
Znojmo [IČ
00293881], OU=Město
Znojmo, OU=230,
CN=Ivana Zítková,
serialNumber=P153171,
title=vedoucí oddělení
Důvod: Jsem autorem
tohoto dokumentu
Umístění: Město Znojmo
Kontakt:
Datum: 30.10.2014
12:33:25

otisk úředního
razítka
Bc. Ivana Z Í T K O V Á
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Dobšice a rovněž
způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým dnem po
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, v zastoupení –
PK OSSENDORF s.r.o., IČ 255 64 901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno 2, IDDS: ecgthi2
oznámení se doručuje do vlastních rukou.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle
§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu:


vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,



vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,



vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena,



vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno – parcela č. 5720/9, 5709/1, 5710/3, 5720/1, 5711/4, 5868, 5710/4 a 5710/1
v k.ú. Znojmo město a parcela č. 150/11, 150/1, 1221, 1222, 1223, 317/1, 316, 866, 150/10, 1224/3,
310, 308, 306/1, 372/1, 269, 267, 264, 263, 1226/2, 1226/1, 5499, 1229, 1/1, 2/1, 7/1, 26, 54/1,
121/1, 216, 215/1, 214/1, 213, 212, 211, 210, 208/1, 207, 204/1, 206/1, 205, 112, 113, 115, 150/8,
116, 120/2, 121/6, 122/2, 195, 194, 193/1, 192, 191/1, 190/1 a 189/2 v k.ú. Dobšice u Znojma,



ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,

oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Účastníci stavebního řízení podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, podle § 27 odst. 3 správního řádu v postavení účastníka stavebního řízení podle § 27 odst. 2
správního řádu a podle § 109 písm. g) stavebního zákona, pokud mohou být stavebním povolením
dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním rozhodnutí – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány a ostatní:
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Krajský úřad JmK, IČ 70888337, odbor dopravní správy, DP Znojmo, IDDS: x2pbqzq
Krajský úřad JmK, IČ 70888337, odbor ŽP, IDDS: x2pbqzq
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČ 70884099, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, IČ 71009191, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, OŠKaPP, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor výstavby, Obroková č.p. 2/10, 669 02 Znojmo 2
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor ŽP, náměstí Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo – žádáme o
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obecní úřad Dobšice, Brněnská č.p. 70, 671 82 Dobšice, IDDS: ngyaz88 – žádáme o vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup

