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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00
Brno,
kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih,
IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (dále jen "žadatel") dne 04.04.2019 podal u
speciálního stavebního úřadu Městského úřadu v Mikulově, odboru stavebního a životního prostředí,
(dále jen "speciální stavební úřad") žádost o stavební povolení stavby "III/39613 Drnholec průtah", na
pozemcích parc. č. 461, 535/17, 535/21, 535/22, 801/1, 835/1, 835/39, 892/1, 892/2, 892/7, 892/8,
1077/1, 1077/6, 1157/1, 1158, 1715/3, 1715/4, 2017/1, 2017/2, 2017/5, 2017/6, 2017/7, 2017/8, 2017/9,
2017/10 v katastrálním území Drnholec.
Řízení o podané žádosti bylo zahájeno v souladu s ustanovením § 44 odst.1 zákona č.500/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) dnem obdržení žádosti věcně a místně
příslušným správným orgánem.
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební
úřad pro pozemní komunikace podle § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4) písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, dle § 112 odst. (1) a § 113 (3)
stavebního zákona o z n a m u j e účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy,
zahájení stavebního řízení
pro stavbu:
„III/39613 Drnholec průtah“
na pozemcích parc. č. 461, 535/17, 535/21, 535/22, 801/1, 835/1, 835/39, 892/1, 892/2, 892/7, 892/8,
1077/1, 1077/6, 1157/1, 1158, 1715/3, 1715/4, 2017/1, 2017/2, 2017/5, 2017/6, 2017/7, 2017/8, 2017/9,
2017/10 v katastrálním území Drnholec.
Stavba obsahuje:
SO 101 Komunikace - rekonstrukce silnice III/39613 v délce 666,13m včetně rekonstrukce napojení
místních a účelových komunikací. Šířka komunikace bude sjednocena na 6,5m. Rekonstrukce bude
provedena recyklací za studena. Po obou stranách komunikace bude silniční obruba 10/15/25 výšky 12cm
uložena do betonu. V místech sjezdů, přechodů pro chodce, míst pro přecházení a podélných parkovacích
stání bude osazena silniční obruba 100/15/15 výšky 2cm. V místě staničení 0.125.02 bude zrušen stávající
nefunkční propustek. Odvodnění komunikace bude provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do
nově navržených dešťových vpustí. Dále bude provedena sanace krajů vozovky.
SO 102 Parkovací stání – rekonstrukce podélných parkovacích stání podél silnice III/39613. Parkovací
stání budou od komunikace oddělena pomocí silniční snížené obruby výšky 2cm, od chodníku pomocí
chodníkové obruby výšky min. 8cm. Parkovací stání ve staničení 0,183 - 0.297 km budou v šířce 2,00m v
km staničení 04,917 - 06334 v šířce 2,20m. Povrch parkovacích bude ze zámkové dlažby v konstrukci:
ZD
80mm, drcené kamenivo fr. 4/8 40mm, směs stmelená cementem
120mm, štěrkodrť fr. 0/32
150mm. Celkem 390mm.
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Protože jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. (2) stavebního
zákona v platném znění od ústního jednání a ohledání na místě.
Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, námitky účastníků řízení, případné dotazy a
připomínky veřejnosti musí být v souladu s ustanovením § 112 odst1 stavebního zákona uplatněny
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (dnem doručení je 15 den vyvěšení této
vyhlášky), jinak se k nim podle § 112 stavebního zákona nepřihlíží. V této lhůtě mají podle ustanovení
odst. 38 správního řádu účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Dále podle § 38 odst.4
správního řádu mají právo činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu
nebo jeho části.
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru,
evidovanými v katastru nemovitostí parc. č. 739, 742/2, 743, 790/1, 791, 799, 801/2, 801/3, 801/4,
801/5, 801/6, 801/7, 801/10, 804, 805, 807, 809, 810, 811, 813/1, 813/2, 814/3, 814/6, 814/11, 814/12,
815, 817, 818, 820, 822/1, 822/2, 824/1, 824/2, 825, 828, 829, 830/5, 831, 832, 835/6, 835/7, 835/17,
835/48, 835/49, 835/50, 835/52, 835/53, 835/54, 835/92, 835/93, 835/107, 887, 889, 890, 891, 892/3,
893, 894, 895, 904, 1154, 1156/1, 1159/1, 1159/2, 1160/1, 1161/1, 1162, 1163/1, 1163/4, 1164, 1715/6,
1944/3, 1953/24, 2124/1, 8857 v katastrálním území Drnholec
V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení
své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Současně speciální
stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, možnost účastníkům řízení,
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do pěti dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podávání
námitek podle § 112 odst. 1 stavebního zákona. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném
rozsahu vyhovuje a účastníka řízení, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Do
podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí
v úředních dnech (pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, úterý 8,00-14,00hodin) číslo dveří 305.
V ostatní dny po předcházející domluvě.
Účastník řízení si může v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zvolit zmocněnce. Plnou
moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
Nechá li se některý z účastníků zastupovat předloží jeho zástupce při jednání se stavebním úřadem
písemnou plnou moc.
Účastník řízení dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu má při jednání se správním orgánem
právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při
rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich.
Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním
předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před
oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí,
že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
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.
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků
řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky.

otisk razítka

Ing.Snášel Peter
odborný zaměstnanec
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Městys Drnholec, IDDS: gw9bek2
sídlo: Kostelní č.p. 368, 691 83 Drnholec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: rq6fs9a
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
Martin Klenovič, Tyršova č.p. 505, 691 83 Drnholec
Neznámý vlastník pozemku parc.č. 801/1 v katastrálním území Drnholec – veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát, IDDS:
jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Městský úřad Mikulov, OSŽP - odpadové hospodářství, Náměstí č.p. 1, 692 01 Mikulov na Moravě
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní odbor Břeclav, IDDS:
jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
ostatní
Úřad městyse Drnholec, IDDS: gw9bek2
sídlo: Kostelní č.p. 368, 691 83 Drnholec
Osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
parc. č. 739, 742/2, 743, 790/1, 791, 799, 801/2, 801/3, 801/4, 801/5, 801/6, 801/7, 801/10, 804, 805, 807,
809, 810, 811, 813/1, 813/2, 814/3, 814/6, 814/11, 814/12, 815, 817, 818, 820, 822/1, 822/2, 824/1,
824/2, 825, 828, 829, 830/5, 831, 832, 835/6, 835/7, 835/17, 835/48, 835/49, 835/50, 835/52, 835/53,
835/54, 835/92, 835/93, 835/107, 887, 889, 890, 891, 892/3, 893, 894, 895, 904, 1154, 1156/1, 1159/1,
1159/2, 1160/1, 1161/1, 1162, 1163/1, 1163/4, 1164, 1715/6, 1944/3, 1953/24, 2124/1, 8857 v
katastrálním území Drnholec , nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno, se
doručuje veřejnou vyhláškou.
Dále se doručí:
Úřad městyse Drnholec, IDDS: gw9bek2, Kostelní č.p. 368, 691 83 Drnholec se žádostí o bezodkladné
vyvěšení své úřední desce na dobu nejméně 15 - ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po
uvedenou dobu.

