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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2, který zastupuje Správa a
údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno 2 (dále jen "stavebník"), podal dne 17.10.2018 žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu

II/408 Valtrovice průtah
stavební objekt
SO 101 Silnice II/408
SO 122.1 Místní komunikace
S 901 Úprava objízdných tras
(dále jen „stavební záměr“) na pozemku parc. č. 158/34, 158/37, 158/39, 158/40, 158/41, 165, 187/1,
191/1, 191/2, 259/1, 1067, 1212, 1726, 2107/1, 2123 a 2135 v katastrálním území Valtrovice a na
pozemku parc. č. 3/1, 130, 181/1, 498/1, 585, 588/1 a 654/1 v katastrálním území Strachotice.
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
a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

27. listopadu 2018 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných v budově OÚ Valtrovice.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí na odboru dopravy Městského úřadu Znojmo, nám. Armády 1213/8, IV. NP, dveře
č. 439, vždy v pondělí a středu od 08.00 do 16.00 hodin, úterý a čtvrtek od 08.00 do 14.00 hodin a
v pátek od 08.00 do 13.00 hodin (po telefonické domluvě i mimo uvedenou dobu) a při ústním jednání.
Popis stavby
Stavební záměr řeší rekonstrukci a modernizaci silnice II/408 v průtahu obce Valtrovice. Začátek úpravy
silnice II/408 je v km 83,321 staničení silnice a konec úpravy silnice v km 83,986. Celková délka řešeného
úseku je 665,00 m. Jedná se převážně o intravilánový úsek komunikace v délce 520,00 m a extravilanový
úsek ve směru Hevlín v délce 145,00 m. Stávající asfaltové vrstvy vozovky budou odfrézovány, bude
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odstraněna celá konstrukce vozovky a vybourána stávající opěrná zídka v km cca 0,480 vpravo ve směru
staničení úpravy silnice, na místo které budou umístěny kruhové betonové palisády na délku 17,20 m.
Nová konstrukce vozovky bude mít tloušťku min. 450 mm. Součástí tohoto stavebního objektu je i plynulé
napojení místních komunikací na sil. II/408.
Odvodněni silnice v obci je řešeno návrhem nové silniční kanalizace (SO 301), zaústěné do přilehlé
vodoteče, případně napojením do stávající dešťové kanalizace v obci. V centrální časti obce je navržený
přechod pro chodce včetně jeho nasvětlení reflexním bílým svítidlem.
Autobusové zastávky jsou navrženy na místní komunikaci, souběžné se silnicí II/408 (SO 122.1). U této
místní komunikace bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky v tl. min 450 mm. Autobusové
zastávky budou mít povrch ze žulové kostky a konstrukci celkem min. 480 mm.
Stavba bude realizována za vyloučeného provozu. Realizace bude probíhat ve dvou etapách.
I. etapa – rekonstrukce silnice od km 0,000 – 0,450 staničení úpravy silnice (od začátku úseku před obcí
Valtrovice po křižovatku s komunikací směrem na osadu Formosa a účelové komunikace směr Slup).
II. etapa – rekonstrukce silnice od km 0,450 – 0,700 (od křižovatky směrem na Formosu a po konec úseku
v km 0,700).
Stavební objekt SO 901 zahrnuje opravu vozovky silnice III/408 42 v úseku km 2,278 – 2,652 staničení
silnice a opravu mostu ev. č. 408 42-5 v km 2,146 staničení silnice. Vozovka silnice III/408 42 bude
rozfrézována do hloubky 240 mm. Podle výsledků průkazní zkoušky bude přidáno doplňkové kamenivo a
bude provedena recyklace za studena na místě s použitím cementu a pojiva. Na nátěr nebo spojovací
postřik bude následně položena obrusná vrstva z asfaltového betonu. tl. 50 mm.
Součástí stavby je i stavební objekt 123 DIO – Dopravně inženýrské opatření – jedná se o návrh
přechodné úpravy provozu, která není projednávána dle stavebního zákona, ale bude projednávána
formou opatření obecné povahy dle z. č. 361/2000 Sb.

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.
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 27.11.2018 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší
správní orgán vydá rozhodnutí ve věci pod dni 04.12.2018. 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.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního
razítka

Bc. Ivana Z Í T K O V Á 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 a OÚ Strachotice a
Valtrovice 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.

Obdrží
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu:
navrhovatel
1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
účastníci (dodejky)
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
3. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
4. Obec Valtrovice, IDDS: ykhbund
sídlo: Valtrovice č.p. 7, 671 28 Jaroslavice
oznámení se doručuje do vlastních rukou.
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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 parc. č. 94, 95, 96, 125/1, 125/3, 127, 131, 155, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6,
158/26, 158/35, 158/47, 159, 160, 162, 163/1, 163/2, 163/3, 167, 170, 171, 174, 175, 178, 179, 182,
183, 184, 185, 186, 187/2, 187/7, 187/21, 264/1, 1066, 1301, 1302, 187/9, 1069, 98, 99/1, 158/29,
103, 104, 105/1, 105/2 v katastrálním území Valtrovice, parc. č. 7/1, 176/1, 182, 131, 76, 588/2 v
katastrálním území Strachotice,
 ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány a ostatní
Obec Jaroslavice, stavební úřad, IDDS: pcwbdvr
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Znojmo, odbor ŠKaPP, nám. Armády č. p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č. p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
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 Valtrovice, Valtrovice č. p. 7, 671 28 Jaroslavice – žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na
úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále zajištění místnosti na
OÚ v den jednání
Obecní úřad Strachotice, Strachotice č. p. 79, 671 29 Strachotice – žádáme o vyvěšení tohoto oznámení
na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup

