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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4,
které zastupuje PK OSSENDORF s.r.o., IČO 25564901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno 2 (dále jen
"stavebník") dne 08.01.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Silnice I/53 Znojmo – Lechovice, km 4,100 až km 11,292
stavební objekt
SO 112 – Komunikace – silnice III. třídy
SO 113.1 – Část 1: úprava silnice III/413 13
SO 113.2 – Část 2: úprava polní cesty obec Práče
SO 113.3 – Část 3: napojení pozemku 494/16
na pozemku SO 112: parc. č. 466/1, 466/11, 477/12, 477/13, 479/23, 479/25, 479/26, 479/27, 479/28,
479/29, 479/30, 484/6, 484/7, 485/30, 485/33, 485/32 a 485/34 v katastrálním území Bantice, parc. č.
2607/5, 2607/6 a 2683 v katastrálním území Tasovice nad Dyjí, SO 113.1: parc. č. 490/4, 515/33, 515/34,
515/36, 521/28, 538/3 v katastrálním území Práče, 113.2: parc. č. 491/16, 491/19, 494/43, 494/44,
494/45, 494/46, 494/49, 494/50, 494/51, 505/2 a 538/3 v katastrálním území Práče, SO 113.3: parc. č.
491/20, 494/47, 494/48 v katastrálním území Práče. 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

11.05.2020.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Znojmo, odboru
dopravy, nám. Armády 1213/8, IV. NP, dveře č. 439, ve dnech pondělí a středa od 08.00 do 17.00 hodin
(předem je vhodné dohodnou si termín na telefonním čísle, uvedeném v záhlaví tohoto dokumentu;
rovněž je možné dohodnout si termín v jiný pracovní den).
Popis stavby
Řešená stavba úpravy silnice I/53 v úseku Znojmo – Lechovice je součástí souboru staveb, navržených v souvislosti
s opravou silnice I/53 v celém tahu Znojmo – Pohořelice. Stavební úprava silnice I/53 v úseku 4,100 – 11,292 začíná
za provizorní OK Dyjská a konec úpravy navazuje na dokončený obchvat obce Lechovice. V rámci stavebních úprav
předmětného úseku silnice I/53 bude přestavěna křižovatka se silnicí III/408 34 (do Tasovic) a III/413 17 (do Bantic)
SO 112, úprava polních cest v místě zrušené silnice III/413 13 – SO 113 (část 1, 2 a 3).
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SO 112 – Komunikace – silnice III. třídy – prostorové vedení přeložek trasy silnic III. třídy vychází ze zlepšení úhlu
napojení na sil. I/53 a z parametrů návrhové rychlosti. V tomto objektu je obsažena úprava silnic III/413 17 a
III/408 34 v prostoru křižovatky v km 8,575 (označení K2). Délka řešených úseků celkem 0,532 66 km.
Směrové řešení – původní nevyhovující úhel křížení 59° byl upravený na 90°. Úprava sil. III/408 34 větev B1 začíná v
ose silnice I/53 a odklání se východně od původní osy, poté se napojuje na stávající stav. Úprava sil. III/413 17 větev
B2 začíná v ose silnice I/53 a odklání se západně od původní osy, poté se napojuje na stávající stav.
Výškové řešení – navržená niveleta obou větví převážně kopíruje niveletu stávající silnice mimo výběhů do ostatních
ploch, s ohledem na minimalizaci záborů okolních pozemků a zajištění odvodnění.
Šířkové uspořádání – jízdní pruhy 2 x 3,00 m (+ rozšíření v oblouku), vodící proužky 2 x 0,25 m, nezpevněná krajnice
2 x 0,50 m (celkem 7,50 m).
Dělící a směrovací ostrůvky v křižovatkách budou provedeny jako ostrůvky zvýšené, materiálově odlišné (vydlážděné
plochy).
Odvodnění povrchu silnic je realizováno příčným a podélným spádováním na nezpevněnou krajnici a odtud na
zemní těleso a do zpevněného příkopu se vsakovací funkcí. Pod komunikací III/413 17 je v km 0,023 50 navržený
železobetonový trubní propustek DN 600 a dále pokračuje levostranný příkop do propustku DN800 pod sil. I/53
směrem na Tasovice.
Nově navržená vozovka z asfaltového betonu na silnici III/408 34 a III/413 17 bude mít tloušťku min. 470 mm.
SO 113.1 Část 1: úprava silnice III/41313 – přímé připojení silnice III/413 13 na silnici I/53 (na Práče – označení K3)
bude bez náhrady zrušeno. Obec Práče bude na sil. I/53 připojena v Lechovicích, nebo přes sil. III/413 17 v
křižovatce K2 u Bantic. Bude provedena úprava trasy komunikace v místech zrušené sil. III/413 13. Část 1 začíná u
mostu přes silnici I/53 (SO 204) a končí v km 0,248 714 staničení úpravy na vázáním na silnici III/413 13.
SO 113.2 Část 2: úprava polní cesty obec Práče – objekt řeší polní cestu, která naváže na SO 113.1, je vedená pod
mostem SO 204 a končí napojením na stávající polní cestu (ZÚ). Součástí této části objektu je i sjezd ve staničení cca
0,050 km.
Část 1 a 2 bude v kategorii P 6,0/30 (2 x jízdní pruh 3,00 m a nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m) s konstrukcí vozovky
z asfaltového betonu o tl. min. 450 mm. Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem na
nezpevněnou krajnici a do odvodňovacího žlabu – rigolu. Odtud voda odtéká podél polní cesty do zemního příkopu
s vsakovací funkcí o šířce 1,00 a 2,00 m, tak aby byl zmírněn dopad na stávající odvodňovací prvky směrem k obci
Práče. Rigoly jsou v místech napojení ostatních polních cest převedeny pomocí povrchového odvodňovacího žlabu
z žulové dlažby do betonu š. 600 mm, dl. 9,50 m nebo pomocí prefabrikovaného odvodňovacího žlabu DN 400 dl.
10,00 m.
SO 113.3 Část 3: napojení pozemku 494/16 – bude upraveno připojení polní cesty v km cca 0,080 vpravo ve směru
staničení úpravy SO 113. Vozovka bude mít konstrukci o tl. min. 450 mm s povrchem z asfaltového betonu, zpevnění
na šířku 3,00 m v délce 44,00 m. Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem na
nezpevněnou krajnici a do odvodňovacího žlabu – rigolu.

Poučení
Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o urychlení výstavby“), jelikož se jedná o stavbu související se stavbou silnice I. třídy dle ust.
§ 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení výstavby.
V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení
řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům
řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
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.
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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.
Účastníkům tohoto správního řízení je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve
lhůtě shora uvedené, doručením na Městský úřad Znojmo, odbor dopravy.
Po termínu 11.05.2020 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší
správní orgán vydá rozhodnutí ve věci pod dni 18.05.2020. Do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají
účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.
Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí
nebo opatření.
Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního
razítka

Bc. Ivana ZÍTKOVÁ v. r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo, OÚ Bantice, OÚ
Práče a OÚ Tasovice a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým dnem
po vyvěšení na úřední desce MěÚ Znojmo bude písemnost považována za doručenou.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu
navrhovatel
1. PK OSSENDORF s.r.o., IDDS: ecgthi2, sídlo: Tomešova č.p. 503/1, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno
účastníci (dodejky)
2. Obec Bantice, IDDS: gjgazti, sídlo: Bantice č.p. 14, 671 61 Prosiměřice
3. Obec Práče, IDDS: rqqarwr, sídlo: Práče č.p. 112, 671 61 Práče
4. Ing. Libor Kahoun, IDDS: 52584d6, trvalý pobyt: Vinohrady č.p. 3439/9, 669 02 Znojmo 2
5. Ing. Vítězslav Striegler, Višňové č.p. 253, 671 38 Višňové u Znojma
6. Stanislav Řihák, Práče č.p. 43, 671 61 Prosiměřice
7. Věra Fantová, Práče č.p. 62, 671 61 Prosiměřice
8. WEB Větrná Energie s.r.o., IDDS: j4ebrwe, sídlo: Ríšova č.p. 149/21, Žebětín, 641 00 Brno
9. FARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o., IDDS: e9tjuw9, sídlo: Stošíkovice na Louce č.p. 93, 671 61 Prosiměřice
oznámení se doručuje do vlastních rukou.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle
§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu:


vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno – p. č. 466/10, 479/8,
479/9, 479/2, 479/1 (GP 5116), 479/1 (GP 5123), 479/1 (GP 5410/35), 479/1 (GP 5124), 479/24,
466/9, 447/1 (GP 5161), 479/31, 484/5, 447/14, 485/35, 485/1 (GP 5410/14), 485/1 (GP 5153) a
485/2 v k.ú. Bantice, p. č. 515/29, 521/1, 490/3, 515/35, 490/5, 515/7, 490/6, 538/1, 538/4, 521/8,
491/5, 494/16, 494/25, 494/13, 505/1, 508, 505/3, 494/2 a 491/6 v k. ú. Práče, p. č. 2607/4 a 2607/7
v k. ú. Tasovice nad Dyjí

oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány
10. Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
11. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor OÚZ, IDDS: hjyaavk
12. Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
13. Krajský úřad JmK, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
14. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
15. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
16. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
17. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
18. Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková č.p. 2/10, 669 02 Znojmo 2

Ostatní
Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy
Obecní úřad Bantice, IDDS: gjgazti
Obecní úřad Práče, IDDS: rqqarwr
Obecní úřad Tasovice, IDDS: x9pa2rj
žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím
dálkový přístup

