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OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka, IČ: 00282880 zastoupená Ing. Jaroslavem Stupkou, 
Malinovského 235, 664 84 Zbraslav,  IČ: 40447197 

(dále jen "žadatel") podal dne 22.07.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

"Zakřany, p.č. 713/5, 1558, 1559, prodloužení MK a inženýrských sítí " 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 713/5, 1558, 1559 v katastrálním území Zakřany.  

Dnem podání žádosti bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů zahájeno příslušné stavební řízení. 

 

Popis stavby:  

Jedná se o novou stavbu – stávající komunikace je částečně zpevněna štěrkovým pohozem. 

Stavba prodloužení místní komunikace a inženýrských sítí umožní dopravní obslužnost nové zástavby 
obce a zásobování pitnou vodou, odvádění splaškových odpadních vod a zásobování plynem pro 
vytápění. 

Délka komunikace je 362 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná, š. 3.50 m s 
výhybnami a celý úsek bude dopravně zahrnut do obytné zóny. Součástí stavby komunikace je i 
rekultivace okolních ploch, vybudování ploch k odpočinku a rekonstrukce tří propustků u konce úseku. 
Prodloužení komunikace – obytná zóna, jednopruhová obousměrná s výhybnami, návrhová rychlost 30 
km/h. Délka úpravy 362 m, š=3.5 až 5.5.m. Dešťová voda bude odváděna silničními příkopy částečně na  
terén a částečně dešťovou kanalizací do recipientu – Zakřanského potoka. Bezbariérové užívání je 
navrženo v celé délce úseku v souladu s pravidly pro pohyb v obytné zóně. Na vjezdové straně příčného 
prahu je umístěn na šířku komunikace varovný pás š. 40 cm. Jako vodící linie slouží převýšený silniční 
obrubník. U vjezdů a parkovacích stání jsou navrženy obrubníky převýšené o 20 mm. Maximální podélný 
sklon je 5.94%. Klopení komunikace je navrženo v souladu s požadavky na odvodnění povrchu ve sklonu 
2%. Komunikace je navržena z betonové zámkové dlažby a olemována obrubníky. Sjezdy k 
nemovitostem jsou navrženy z drenážní zámkové dlažby, stejně jako klidové zóny a parkovací pásy. 
 

 Odbor dopravy Městského úřadu v Rosicích, podle ustanovení § 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 pozemních 
komunikacích"), pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. 
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třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo 
dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, a 
v souladu s § 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 ustanovení § 112 odst. 1 
stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu jemu známým účastníkům zahájení stavebního řízení 
shora uvedené stavby, ve kterém podle ustanovení § 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 
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, 
námitkám, popřípadě důkazům nebude podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.  

Do podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Odbor dopravy Městského úřadu v 
Rosicích, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice (nejlépe v 
úřední dny Po a St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00), přičemž mají právo činit z něho výpisy či pořizovat 
kopie. 
 
Toto oznámení stavebního řízení s velkým počtem účastníků se doručuje účastníkům řízení v souladu 
s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Patnáctý den ode dne vyvěšení oznámení je 
dnem doručení oznámení zahájení řízení. Stavebníkovi (jeho zástupci) se v souladu s ustanovením § 113 
odst. 3 stavebního zákona doručuje oznámení do vlastních rukou. 
 

Poučení účastníků: 

Účastník řízení je oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí v předmětné věci. Účastník řízení má právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastník řízení se 
může před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 

Účastník řízení může podle ustanovení § 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.  

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 ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

  
 
  
Ing. Miloš Burian 
vedoucí odboru dopravy 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rosice. 
Obsah oznámení bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Vyvěšeno na úřední desce: .........................................                     Sejmuto dne: ......................................... 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ......................................... 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým 
přístupem 

 

Obdrží: 

1. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení dle § 94k  písm. a) stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Zakřany, IDDS: jbuaz7t 
 sídlo: Zakřany č. 7, 664 84  Zastávka u Brna 
zastupuje Ing. Jaroslav Stupka, Malinovského 235, 664 88 Zbraslav, IČO: 40447197 
 

2. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 94k  písm. b), stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (obec, na jejímž území má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn): 
Obec Zakřany, IDDS: jbuaz7t 
 sídlo: Zakřany č. 7, 664 84  Zastávka u Brna 
 

3. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 94k  písm. c), stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (vlastník stavby, na které má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné 
věcné právo není-li sám stavebníkem): 

- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice zastoupený společností 
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (zn. M40715-16318986) 
(DS: 3534cwz) 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  (č.j. 600696/19) (DS: 
qa7425t) 

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1 zastoupený GridServices, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS: jnnyjs6) 

- Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, IČO: 49459058 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, 
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno (DS:hjyaavk) 

 
 

4. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 94k, písm. e), stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být 
společným povolením přímo dotčeno): 
vlastníci pozemků parc.č. dle KÚ: 
61/1, 64, 65, 68/2, 70/1, 74, 76, 77/1, 112, 113, 120, 121, 122/3, 123/1, 123/3, 130, 132, 713/5,1102/1, 
1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1169, 1170, 1171, 1172/1, 1173, 1174, 1175/1, 1176/1, 1177, 1178, 
1555, 1156, 1528/1, 1103, 1179, vše k.ú. Zakřany 
 

5. Dotčené orgány státní správy: 
Městský úřad Zbýšov, odbor výstavby, IDDS: b8vbadh 
         sídlo: Masarykova 248, 664 11 Zbýšov 
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Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí, IDDS: 6abbzec 
 sídlo: Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice u Brna 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 
 sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00  Brno 14 
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště 
dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
 

6.  Ostatní: 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
 sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, 602 00  Brno 2 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., krajské konzultační středisko Jihomoravského kraje, IDDS: 
5ec62h6 
 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
Obec Zakřany, IDDS: jbuaz7t 
 sídlo: Zakřany č. 7, 664 84  Zastávka u Brna 
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