Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
FAX:
DATUM:

SMUZN 783/2020 DOP/Zi
MUZN 61284/2020
Bc. Ivana ZÍTKOVÁ
515 216 440
ivana.zitkova@muznojmo.cz
21.05.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
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 (dále jen „zákon o PK“) 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"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 08.01.2020 podal/a:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
kterého zastupuje PK OSSENDORF s.r.o., IČO 25564901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno 2
(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební 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
(dále jen "stavba"), na pozemku SO 112: parc. č. 466/1, 466/11, 447/12, 447/13, 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.
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Stavba obsahuje
Úprava 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).
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 se silnicí I/53 v km 8,575 staničení silnice (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.
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Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
v září 2018 vypracovala právnická osoba PK Ossendorf s. r. o., IČO 25564901, Tomešova 503/1,
602 00 Brno; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením
stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení
fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských
činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o
vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:
Označení stavby a stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za
odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude
ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby
– po odfrézování svrchních vrstev vozovky a po provedení zemních prací a výkopů.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby,
jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na
staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky.
Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního
vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.
Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu
života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a
dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které
ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn
ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných
předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované
v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu
stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započetím prací. Provádět
stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno
zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství,
mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
Stavebník je povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby fyzickou osobou, oprávněnou
podle zvláštního právního předpisu, kterou oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení
výběrového řízení, nejpozději před započetím prací; dále zajistí autorský dozor projektanta,
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popřípadě hlavního projektanta, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou
dokumentací.
Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se
prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány
údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá
zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům jednotlivých sítí
dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítí“), které provozuje ČEPS, a. s., E.ON Česká
republika, s. r. o.; CETIN a. s.; GasNet, s. r. o. v zastoupení GridServices, s. r. o.; itself s. r. o. Před
zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí, jenž se nachází v místě staveniště, u
správců těchto sítí. S vytýčenou trasou budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící
výkopové práce. V ochranných pásmech sítí je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět
podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. V případě odkrytí některého podzemního zařízení
je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Při výstavbě nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých
sítí. Případné poškození sítí při realizaci stavby je třeba neprodleně oznámit jejich správcům,
přičemž opravu provede dodavatel stavby vlastním nákladem. Před zásypem rýhy budou přizváni
zástupci jednotlivých provozovatelů dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o
provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Při realizaci stavby
bude dodržena ČSN 73 6005.
Podmiňujícím předpokladem pro zahájení stavby (předmětných stavebních objektů) je
pravomocné povolení na stavební objekt SO 111 Komunikace – silnice I/53 a dále na objekty sítí
technické infrastruktury včetně zajištění jejich realizace (nové sítě i přeložky).
O povolení omezení provozu na krajské silnici a veřejně přístupné účelové komunikaci požádá
stavebník nebo zhotovitel stavby u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy, nejméně 30 dnů
před zahájením prací.
Tři týdny před zahájením akce budou zaslány termíny jednotlivých etap Regionálnímu středisku
vojenské dopravy Olomouc.
O zahájení prací v úseku napojení účelové komunikace ve vlastnictví WEB Větrná energie s. r. o. na
silnici III/413 17 (SO 112 větev B2) bude zhotovitel v předstihu informovat uvedeného vlastníka.
Po celou dobu stavby bude umožněn příjezd k VTE za účelem servisních zásahů (např. zřízením
provizorní komunikace).
Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se
nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a těmito
uživateli.
Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
Shora uvedené stavební objekty nebudou realizovány na pozemcích, určených k plnění funkcí lesa.
S odpady, které na stavbě budou vznikat při její realizaci, musí být nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a s předpisy
souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů.
Bilance zemních prací, průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou
předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP,
nám. Armády 8, Znojmo.
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V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě, že se
v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena změna
stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a
společenského uplatnění.
Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době přípravy stavby
oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR.
Dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo
nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba
odpovědná za provádění prací.
Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí o změně stavby, které vydal Městský úřad
Znojmo, odbor výstavby, dne 25.10.2010, pod č. j. MUZN 92878/2010 a dále podmínky
formulované ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení:
29.1. KÚ JmK, odbor životního prostředí – podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany ZPF ze
dne 15.09.2010, č. j.: JMK 121408/2010 – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF:










z trvale odňaté zemědělské půdy provede investor v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona o ZPF na
svůj náklad skrývku ornice a zajistí její uložení a rozprostření dle podmínek bilance skrývky
ornice, která je součástí vyhodnocení, doloženého jako příloha žádosti o odnětí,
skrývka bude prováděna tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční vrstvy
s podorničím,
skrývka ornice bude provedena o mocnosti 0,50 m, skrývka podorničí o mocnosti 0,20 m;
z plochy 2,4617 ha tak bude skryto cca 12308 m3 ornice a 4923 m3 podorničí (z celé stavby),
skrývka ornice v množství cca 9890 m3 bude použita na ohumusování silničního tělesa a
stavebního objektu SO 811, přebytek ornice v množství cca 2418 m3 bude využito dle dohody s
orgánem ochrany ZPF MěÚ Znojmo; skryté podorničí (4923 m3) bude použito na rekultivaci
SO 811,
o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím,
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy se vede protokol
(pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti,
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin; kopii protokolu doručí investor odboru životního
prostředí MěÚ Znojmo,
za odnětí zemědělské půdy budou v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“),
předepsány odvody, a to po nabytí právní moci stavebních povolení. Výše odvodů byla
orientačně vyčíslena na 1 063 068 Kč na celou stavbu, s koeficienty a hodnotovými ukazateli,
platnými v době vydání souhlasu.

29.2. MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí – podmínky závazného stanoviska orgánu státní
správy lesů, které je součástí koordinovaného stanoviska MěÚ Znojmo, ze dne 10.10.2018, č. j.:
MUZN 75718/2018:







při provádění prací nedojde k poškození okolního lesního porostu a nebudou káceny žádné
dřeviny, rostoucí na lesních pozemcích,
na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební materiál nebo odpad vzniklý při stavební
činnosti, a to ani výkopová zemina,
výkopové práce je nutné provádět s maximální šetrností ke kořenovému systému stromů, ve
zvláště exponovaných místech provést ruční výkop, případné řezy kořenů nad 5 cm musí být
začištěny a ošetřeny přípravkem s fungicidním účinkem,
bude respektováno stanovisko vlastníka dotčených lesních pozemků,
před započetím stavby je nutné získat pravomocné rozhodnutí o dočasném nebo trvalém
odnětí části lesního pozemku, kde bude zařízeno staveniště a budou probíhat stavební práce
dle § 13, § 15, § 16 a § 17 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění (lesní zákon) a vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o
odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa na

Č.j. MUZN 61284/2020

30.
31.

32.

str. 6

dobu realizace stavby.
Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena v termínu
do 31.12.2022.
Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník
speciálnímu stavebnímu úřadu mj. dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při
provádění stavby dojde k nepodstatným odchylkám od schválené dokumentace, uvedeným v
§ 118 odst. 7 stavebního zákona), dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby a
geometrický plán.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Odůvodnění
Dne 08.01.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o změně stavby ze dne 25.10.2010,
vydal Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, pod č. j. MUZN 92878/2010, spis. zn. SMUZN
Výst.9933/2010-Hm. Platnost územního rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím ze dne 10.11.2015,
č. j. MUZN 90735/2015, spis. zn. Výst.12900/2014-Hm a rozhodnutím ze dne 30.10.2018, č. j. MUZN
99688/2018, spis. zn. Výst.17543/2017-Ha.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 24.01.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č. j. MUZN
10173/2020 z téhož dne přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.02.2020.
Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 01.04.2020, č. j. MUZN 37045/2020, oznámil v souladu
s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního
řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jednalo o řízení s velkým počtem účastníků,
uvědomil MěÚ Znojmo, odbor dopravy, účastníky o zahájení řízení ve věci povolení stavby a dále o
možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení byli, v oznámení o
zahájení řízení, mj. poučeni, že 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. Dále byli poučeni, že 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.
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 11.05.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Dne 22.04.2020 obdržel správní orgán podání Správy a údržby
silnic JmK, p. o. k., nazvané jako „Uplatnění závazných stanovisek v rámci stavby Silnice I/53 Znojmo –
Lechovice, km 4,100 až km 11,292“, č. j. MUZN 42947/2020. Ve lhůtě pro podání námitek uplatnili
námitky Ing. Libor Kahoun – námitka podána dne 23.04.2020 č. j. MUZN 43896/2020; FARMA U TŘÍ
DUBŮ s. r. o. – námitka podána dne 23.04.2020 č. j. MUZN 43957/2020; Obec Bantice námitka podána
dne 11.05.2020 č. j. MUZN 53082/2020 a Obec Práče – námitka podána dne 11.05.2020 č. j. MUZN
53283/2020.

Č.j. MUZN 61284/2020

str. 7

Rovněž byli účastníci řízení poučeni, že po termínu 11.05.2020 bude možné seznámit se s úplnými
podklady pro vydání rozhodnutí, a že správní orgán vydá rozhodnutí ve věci pod dni 18.05.2020. Do
tohoto termínu vydání rozhodnutí měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle
ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Žádný z účastníků řízení tohoto práva nevyužil.
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Znojmo od 08.04.2020 do 24.04.2020, tj. po zákonem
stanovenou dobu. Dnem doručení byl 23.04.2020.
Veřejná vyhláška – oprava zřejmých nesprávností, spočívající v opravě překlepu u čísel stavbou
dotčených pozemků a v doplnění účastníka řízení do rozdělovníku, bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ
Znojmo od 16.04.2020 do 04.05.2020.
Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad
vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se
zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Na základě těchto podkladů stanovil
speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto: stavebník – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, kterého zastupuje PK OSSENDORF s. r. o.,
IČO 25564901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno 2; vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna
– Česká republika – 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; Jihomoravský
kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2 (jenž je současně vlastníkem stavby – SO 112 a
SO 113.1); Obec Bantice, IČO 600113, Bantice 14, 671 61 Prosiměřice; Obec Práče, IČO 00293385,
Práče 112, 671 61 Prosiměřice; 38; Ing. Libor Kahoun, roč. 1961, Vinohrady 3439/9, 669 02 Znojmo 2;
Ing. Vítězslav Striegler, roč. 1965, Višňové 253, 671 38 Višňové u Znojma; Stanislav Řihák, roč. 1947,
Práče 43, 671 61 Prosiměřice; Věra Fantová, roč. 1954, Práče 62, 671 61 Prosiměřice; FARMA U TŘÍ
DUBŮ s. r. o., IČO 25519816, Stošíkovice na Louce 93, 671 61 Prosiměřice; WEB Větrná Energie s. r. o.,
IČO 26282895, Ríšova 149/21, 641 00 Brno 41; vlastníci sousedních nemovitostí – k přímému dotčení
jejich práv dojde při provádění stavby (povolovaných stavebních objektů), kdy bude omezen příjezd
k těmto nemovitostem: parcela 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; vlastníci staveb technické infrastruktury –
E.ON Servisní, s. r. o., IČO 25186213, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1; CETIN a. s.,
IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3; GasNet, s. r. o. zastoupený spol. GridServices, s. r. o.,
IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; ČEPS, a. s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10; itself s. r. o., IČO 18826016, Pálavské náměstí č. p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28.
Doklady předložené k řízení
 Projektová dokumentace na projednávané stavební objekty ve třech vyhotoveních.
 Plná moc k zastupování stavebníka.
 Geometrický plán č. 1468-88/2018 a GP č. 564-88/2018 pro oddělení stavebních pozemků a tabulka
s porovnáním parcelních čísel (DSP a aktuální stav).
 MěÚ Znojmo, odbor výstavby – územní rozhodnutí ze dne 25.10.2010, vydané pod č. j. MUZN 92878/2010,
spis. zn. SMUZN Výst.9933/2010-Hm, platnost územního rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím ze dne
10.11.2015, č. j. MUZN 90735/2015, spis. zn. Výst.12900/2014-Hm a rozhodnutím ze dne 30.10.2018, č. j.
MUZN 99688/2018, spis. zn. Výst.17543/2017-Ha.
 MěÚ Znojmo, odbor výstavby – souhlas s povolením stavby ze dne 11.12.2019, č. j. MUZN 139854/2019, sp. zn.
SMUZN Výst.25882/2019-Ha.
 Závazné stanovisko KÚ JmK, OŽP, souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ze dne 15.09.2010, č. j.
JMK 121408/2010.
 Koordinované stanovisko KÚ JmK, ze dne 17.08.2018, č. j. JMK 105882/2018 OD.
 Souhrnné vyjádření KÚ JmK, OŽP, ze dne 20.09.2018, č. j. JMK 134656/2018.
 Závazné stanovisko KÚ JmK, OŽP (souhlas s trvalým odnětím ze ZPF), ze dne 15.09.2010, č. j. JMK 121408/2010.
 MěÚ Znojmo, oddělení právní a sekretariátu, koordinované závazné stanovisko ze dne 10.10.2018, č. j. MUZN
75718/2018.
 Rozhodnutí KÚ JmK, odboru dopravy, ze dne 11.12.2009, č. j. JMK 147576/2009, sp. zn. 147576/2009/OD/Mi,
kterým bylo povoleno zřízení nových připojení, povolena úprava a zrušení stávajících připojení na silnici I/53.
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Vyjádření AÚ AV ČR ze dne 23.07.2018, zn. ARUB/4130/18.
Závazné stanovisko HZS JmK ze dne 31.07.2018, ev. č. HSBM 10-31-2/7-POKŘ-2018.
Závazné stanovisko KHS ze dne 15.08.2018, č. j. KHSJM 39666/2018/ZN/HOK.
Vyjádření Lesů ČR, s. p., LS Znojmo, ze dne 30.07.2018, č. j. LCR149/001273/2018.
Stanovisko PČR ze dne 07.09.2018, č. j. KRPB 165886-1/ČJ-2017-0600DP-SED, vyjádření ze dne 30.07.2018, č. j.
KRPB 171470/ČJ-2018-061306, ze dne 12.11.2018, č. j. KRPB 254686/ČJ-2018-061306 a ze dne 15.11.2018, č. j.
KRPB 254686-2/ČJ-2018-061306.
Vyjádření ŘSD ČR ze dne 15.08.2018, zn. 54/19.7./18-22200.
Vyjádření SÚS JmK, p. o. k. ze dne 21.04.2020, zn. 6757/2020 a stanoviska ze dne 26.07.2018, zn. 12648/2018,
ze dne 03.09.2019, zn. 16529/2019, ze dne 25.11.2019, zn. 22222/2019 a ze dne 27.02.2020, zn. 3339/2020.
Vyjádření ČD Telematika a. s., ze dne 20.07.2018, č. j. 1201812116 a č. j. 120181119.
Vyjádření ČEPRO a. s., ze dne 20.07.2018, sp. zn. 8541/18.
Souhlas ČEPS, a.s., ze dne 01.08.2018, zn. 12/BRN/621/18, 20.7.2018/Dvoř.
Vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., o existenci sítě elektronických komunikací, ze dne
23.07.2018, č. j. 673847/18.
Vyjádření spol. České radiokomunikace a.s., ze dne 24.06.2019, zn. UPTS/OS/222247/2019.
Vyjádření spol. Dial Telecom, a. s., ze dne 29.08.2019, zn. CR718487.
Vyjádření spol. E.ON Servisní, s. r. o., ze dne 16.08.2018, zn. M40715-16265733.
Stanovisko GridServices, s. r. o., ze dne 20.08.2018, zn. 5001761866.
Vyjádření itself s. r. o., ze dne 17.08.2020, č. j. 18/003256.
Vyjádření MERO ČR a. s., ze dne 20.07.2018, č. j. 2018/07/13689.
Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, ze dne 04.09.2018, č. j. 3433-612/20181150.
Vyjádření NET4GAS, s. r. o., ze dne 20.07.2018, zn. 6376/18/OVP/N.
Vyjádření Optiline a. s., ze dne 24.06.2019, zn. 1411901422.
Stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, správce povodí, ze dne 05.10.2018, zn. PM18542/2018/5203/Pe.
Vyjádření spol. Sitel, spol. s r. o., ze dne 24.06.2019, zn. 1111902781.
Vyjádření spol. Telia Carrier, Czech Republic a. s., ze dne 24.06.2019, zn. 1311901650.
Vyjádření T-Mobile CZ ze dne 24.06.2019, zn. E24765/19.
Vyjádření InfoTel, spol. s r. o., ze dne 24.06.2019.
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 24.06.2019, zn. 190624-1339125215.
Stanovisko Vodárenské akciové společnosti, a. s., ze dne 25.07.2018, č. j. 1980/15/18.
Rozhodnutí OÚ Bantice (povolení ke kácení dřevin) ze dne 13.10.2019, č. j. STA 19/2019 – Šj.
Rozhodnutí OÚ Dobšice (povolení ke kácení dřevin) ze dne 26.07.2019, č. j. 840/2019-Docz.
Rozhodnutí OÚ Dyje (povolení ke kácení dřevin) ze dne 05.08.2019, č. j. OÚDyje125/2019.
Rozhodnutí OÚ Práče (povolení ke kácení dřevin) ze dne 26.07.2019, č. j. PRAC-299/2019.
Rozhodnutí OÚ Tasovice (povolení ke kácení dřevin) ze dne 10.07.2019, č. j. 734/19.
Rozhodnutí OÚ Těšetice (povolení ke kácení dřevin) ze dne 28.11.2019, č. j. 0821/2019/Tě.
Rozhodnutí MěÚ Znojmo, OŽP orgánu státní správy lesů (trvalé odnětí PUPFL), ze dne 22.08.2019, č. j. MUZN
91280/2019, spis. zn. SMUZN 8987/2019 ŽP/Vel.

Vlastnické právo k pozemkům ověřil zdejší správní orgán v katastru nemovitostí dálkovým přístupem
podle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Souhlas vlastníků dotčených pozemků a staveb podle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, tj. na
situačním výkresu projektové dokumentace nebyl doložen, jelikož se jedná o stavbu ve smyslu ust.
§ 184a odst. 3 stavebního zákona. Pro získání potřebných práv k pozemku pro požadovaný stavební
záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem /ust. § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů/.
K požadavku Správy a údržby silnic JmK, p. o. k., na uzavření smluv ke stavebnímu řízení ve věci zřízení
věcných břemen a budoucích darovacích smluv správní orgán uvádí, že se jedná o požadavek nad rámec
stavebního zákona, jenž spadá do oblasti soukromoprávní.
Posouzení v řízení uplatněných námitek dle ust. § 114 odst. 3 stavebního zákona a § 68 odst. 3
správního řádu
a) Námitkám vlastníků (správců) jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „zařízení“),
které provozuje právnická osoba E.ON Servisní, s. r. o., IČO 25186213, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice 1; CETIN a. s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3; GasNet, s. r. o.
zastoupený spol. GridServices, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; ČEPS, a. s.,
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IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10; itself s. r. o., IČO 18826016, Pálavské náměstí
č. p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28, správní orgán vyhověl tak, jak je uvedeno v bodě 18.
podmínek stavebního povolení.
Námitky nesměřovaly proti podanému návrhu, ale k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčené
předmětnou stavbou.
Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro
stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.
Přeložky, úpravu a ochranu sítí řeší SO 411 (DOK Cetin), SO 412 (NN,VN), SO 511 – SO 515
(plynovod).
b) Námitkám účastníků řízení Ing. Libora Kahouna, FARMY U TŘÍ DUBŮ s. r. o., obce Bantice a obce
Práče, které shodně směřují proti navrženému řešení křižovatky silnice I/53 se silnicí III/413 17 a
III/413 34 (K2), správní orgán nevyhověl.
Uvedení účastníci řízení nesouhlasí s navrženou úpravou křižovatky K2, jejíž řešení je popsáno shora
v objektu SO 112 – Komunikace – silnice III. třídy. Jedná se o úpravu původního nevyhovujícího úhlu
křížení silnice I/53 se silnicemi III. třídy z původního úhlu 59° na 90°. Místo průsečné křižovatky
navrhují zřízení okružní křižovatky, případně mimoúrovňové křižovatky.
Hranice křižovatky je vymezena dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“). Z toho vyplývá, že
řešení oblasti křižovatky (prostor uvnitř hranic křižovatky – hlavní komunikace), v tomto případě
konkrétní návrh řešení křižovatky K2, spadá do objektu SO 111 Komunikace – silnice I/53, který není
předmětem tohoto řízení.
Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení (dále jen „oznámení“) poučeni, že mohou 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 měli uvést skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. Z podaných námitek nevyplývá, v čem účastníci řízení
spatřují dotčení svých vlastnických práv. Jejich námitky směřují do oblasti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích. Souhlas dotčeného orgánu (Policie ČR), je součástí spisu.
Rovněž byli účastníci řízení v oznámení poučeni, že k námitkám, 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. Předmětná stavba byla projednána v územním řízení, vedeném pod spis. zn. SMUZN
Výst.9933/2010-Hm. Na den 21.10.2010 bylo nařízeno obecným stavebním úřadem ústní jednání
spojené s ohledáním na místě a dne 25.10.2010 vydal MěÚ Znojmo, odbor výstavby, územní
rozhodnutí č. j. MUZN 92878/2010, spis. zn. SMUZN Výst.9933/2010-Hm. Platnost územního
rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím ze dne 10.11.2015, č. j. MUZN 90735/2015, spis. zn.
Výst.12900/2014-Hm a rozhodnutím ze dne 30.10.2018, č. j. MUZN 99688/2018, spis. zn.
Výst.17543/2017-Ha. V průběhu územního řízení ani na ústním jednání nebyly ze strany účastníků
řízení ani veřejnosti vzneseny žádné námitky, návrhy ani připomínky.
Dodržení podmínek územního rozhodnutí ověřil MěÚ Znojmo, odbor výstavby v souhlasu
s povolením stavby dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 11.12.2019, č. j. MUZN
139854/2019, sp. zn. SMUZN Výst.25882/2019-Ha.
Jedním z podkladů pro vydání územního rozhodnutí, bylo rozhodnutí KÚ JmK, odboru dopravy, ze
dne 11.12.2009, č. j. JMK 147576/2009, sp. zn. 147576/2009/OD/Mi, kterým bylo povoleno zřízení
nových připojení, povolena úprava a zrušení stávajících připojení na silnici I/53, mj. i zřízení nového
připojení silnice III/408 34 a III/413 17.
c) Námitce účastníka řízení obce Práče, která se týká požadavku na zachování připojení silnice
III/413 13 na silnici I/53 (K3), správní orgán nevyhověl.
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Předmětná stavba má pravomocné územní rozhodnutí (viz shora odst. b). Jedním z podkladů pro
vydání územního rozhodnutí, bylo rozhodnutí KÚ JmK, odboru dopravy, ze dne 11.12.2009, č. j. JMK
147576/2009, sp. zn. 147576/2009/OD/Mi, kterým bylo povoleno zřízení nových připojení, povolena
úprava a zrušení stávajících připojení na silnici I/53, mj. i zrušení stávajícího připojení silnice
III/413 13.
d) Požadavku účastníka řízení obce Práče, která se týká změny průjezdné výšky na hodnotu 4,50 m u
SO 204, správní orgán nevyhověl.
Stavební objekt SO 204 Most km 10,909 není předmětem tohoto řízení.
Výška průjezdního prostoru ve smyslu § 27 vyhlášky a čl. 6.1.2.3 odst. c) ČSN 73 6201 Projektování
mostních objektů má, u místních komunikací obslužných a účelových komunikací, které jsou
silničními komunikacemi, hodnotu hp = 4,20 m.
e) Námitce SÚS JmK, p. o. k., uvedené ve stanovisku ze dne 26.07.2018, zn. 12648/2018, která se týká
uzavření smluv ke stavebnímu řízení ve věci zřízení věcných břemen a budoucích darovacích smluv,
správní orgán nevyhověl.
Jedná se o námitku nad rámec stavebního zákona, jenž spadá do oblasti soukromoprávní.
Souhlas vlastníka dotčený staveb (silnice III. třídy) podle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona se
nevyžaduje, jelikož se jedná o stavbu ve smyslu ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona. Pro získání
potřebných práv k pozemku pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem o
PK.
f)

Námitce SÚS JmK, p. o. k., uvedené ve stanovisku ze dne 03.09.2019, zn. 16529/2019 a stanovisku ze
dne 27.02.2020, zn. 3339/2020, která se týká požadavku na zpracování a předložení k odsouhlasení
podrobného návrhu objízdných tras s harmonogramem a financováním oprav a údržby po celou
dobu trvání objízdných tras a po jejím ukončení, a dále zpracování statického posouzení mostů na
objízdné trase a provedení zvýšení zatížitelnosti na těchto mostech, správní orgán nevyhověl.
Námitky se týkají realizace stavebního objektu SO 111 Komunikace – silnice I/53 a s ní související
úplné uzavírky silnice I/53 a stanovení objížďky. Uvedený stavební objekt není předmětem tohoto
řízení.

g) Námitce SÚS JmK, p. o. k., uvedené ve stanovisku ze dne 25.11.2019, zn. 22222/2019, která se týká
zařazení projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace (Práče – Bantice) do objektové
skladby akce „Silnice I/53 Znojmo – Lechovice, km 4,100 až km 11,292“, správní orgán nevyhověl.
Vymezení předmětu řízení je ve výhradní dispozici žadatele a správnímu orgánu nezbývá, než obsah
podané žádosti respektovat. Speciální stavební úřad tedy projednává stavbu ve stavebním řízení
v rozsahu podané žádosti a předložené projektové dokumentace. Úprava předmětné komunikace je
řešená jako samostatná stavba s názvem „I/53 Znojmo – Lechovice – propojení obcí Bantice a Práče“.
Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v
§ 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické
požadavky na stavby a je zpracována v souladu s územním rozhodnutím, což při vydání souhlasu ověřil
obecný stavební úřad dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.
V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a
zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury
umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu a technických norem.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a do podmínek rozhodnutí zahrnul ty podmínky, které se přímo týkají
povolovaného stavebního objektu.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, 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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk
úředního
razítka
Bc. Ivana ZÍTKOVÁ v. r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy
Oprávněná úřední osoba: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje – vydání
stavebního povolení u stavby pozemní komunikace, realizované státem nebo územním samosprávným
celkem, je od správního poplatku osvobozeno (položka 18 v části Osvobození).
Příloha
ověřená dokumentace stavby – obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení spolu se
štítkem „STAVBA POVOLENA“
Toto rozhodnutí 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 rozhodnutí.
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Obdrží
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona, podle § 2 odst. 5 zákona
č. 416/2009 Sb. a podle § 27 odst. 1 správního řádu
 stavebník
PK OSSENDORF s.r.o., IDDS: ecgthi2, sídlo: Tomešova č. p. 503/1, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno
 obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
Obec Bantice, IDDS: gjgazti, sídlo: Bantice č. p. 14, 671 61 Prosiměřice
Obec Práče, IDDS: rqqarwr, sídlo: Práče č. p. 112, 671 61 Práče
Obec Tasovice, IDDS: IDDS: x9pa2rj, sídlo: Tasovice 67, 671 25 Hodonice
rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona a podle § 2 odst. 5 zákona
č. 416/2009 Sb., v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
 vlastník pozemku (stavby), na kterém má být stavba prováděna
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Ing. Libor Kahoun, IDDS: 52584d6, trvalý pobyt: Vinohrady č. p. 3439/9, 669 02 Znojmo 2
Ing. Vítězslav Striegler, Višňové č. p. 253, 671 38 Višňové u Znojma
Stanislav Řihák, Práče č. p. 43, 671 61 Prosiměřice
Věra Fantová, Práče č. p. 62, 671 61 Prosiměřice
WEB Větrná Energie s.r.o., IDDS: j4ebrwe, sídlo: Ríšova č. p. 149/21, Žebětín, 641 00 Brno
FARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o., IDDS: e9tjuw9, sídlo: Stošíkovice na Louce č. p. 93, 671 61 Prosiměřice
 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
rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány
Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor OÚZ, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Krajský úřad JmK, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č. p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
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 rozhodnutí na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím
dálkový přístup

