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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, 

kterého zastupuje na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.9.2009, čj. 
427/09/Z8    

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581 
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

(dále jen "stavebník"), 

dne 20.5.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu : 

„III/42510 Ledce – Pohořelice, most 42510-8“ 

na pozemku p.č.: 

KN 1767 (PK 2541), k.ú. Hrušovany u Brna 

KN 1762 (PK 949/2), k.ú. Hrušovany u Brna (dočasný zábor do 1 roku) 

KN 474/157, 474/158, 474/159, k.ú. Ledce (dočasný zábor do 1 roku) 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavba obsahuje objekty: 
Stavba není členěna na samostatné stavební objekty. 

dotčená silnice:  
III/42510 RAJHRAD – POHOŘELICE, km cca: 8,000 staničení pasportu silnice 
 
Stručný popis stavby: 

PD řeší požadavek správce komunikace na zabezpečení bezvadného stavu mostu e.č. 42510-8 
převádějícího krajskou silnici III/42510 RAJHRAD – POHOŘELICE. Most převádí silnici č. III/42510 
přes inundační prostor bez stálého průtoku. Stávající most o dvou polích, který je ve velmi špatném 
stavebně-technickém stavu a nevyhovuje současným požadavkům, bude kompletně přestavěn.  S ohledem 
na stav spodní stavby a NK bylo rozhodnuto, že původní mostní konstrukce budou vybourány a místo 
nich budou vystavěny konstrukce nové. Vzhledem ke stanoveným průtokům bylo dohodnuto, že stávající 
nevyhovující most bude přestavěn na propustek o světlosti 1400 mm. Nová konstrukce převede silnici 
odvozené kategorie S 8,5 m. V rámci rekonstrukce nebude prováděna větší úprava převáděné 



Č.j. OD/9550/2016 SO str. 2 

 
komunikace, ani úprava prostoru pod mostem a v jeho okolí. Dispoziční ani výškové vedení silnice a 
umístění mostu není nijak výrazně měněno. Stávající silnice bude napojena na vozovku na mostě lokální 
opravou vozovky před a za mostem v celkové délce 75,00 m. Navržená šířka zpevněné vozovky je 7,5 m 
s navázáním na stávající zpevněné plochy v začátku a konci úseku. Nová propust bude po obou stranách 
opatřena silničním svodidlem. Inundační prostor bude v oblastech nátoku a výtoku lokálně zpevněn 
lomovým kamenem do betonu, zpevnění výtoku bude ukončeno příčným prahem a bude navázáno na 
stávající tvar terénu.  

Stavba nacházející se v extravilánu obce Hrušovany u Brna a bude probíhat za úplného vyloučení 
silničního provozu - s objízdnou trasou.   
 
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném 
znění (dále jen "správní řád") veřejnou vyhláškou oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s místním 
šetřením na den 

úterý 26.07.2016 v 09.00 hodin 

se schůzkou pozvaných na MěÚ Židlochovice, Nádražní 750, míst.č. 223. 

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 (Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, úřední dny: Po a St 8 - 17). 
 
Stavebník doloží : 

- Kopii osvědčení o autorizaci projektanta  

 

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. 

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. 

Pověřený zaměstnanec silničního správního 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. 

Silniční správní 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 
 
 

Radek Šotnar, v.r.  
zástupce vedoucí odboru dopravy 
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Obdrží: 
účastníci  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
(zastupující Jihomoravský kraj, odbor majetkový 

Skanska Transbeton, s.r.o., IČ 60471778, Toužimská 664, 199 00 Praha 9 – Letňany 
Kukačková Květoslava, Na Sadech 143, 382 92 Rožmitál na Šumavě, nar. 1946 
Schimmerlová Dana, Sušilova 79, 664 62 Hrušovany u Brna, nar. 1965 
Sopoušek Jan, Pokorova 130/14, 621 00 Brno – Ivanovice, nar. 1933 
Sopoušková Jana, Pokorova 130/14, 621 00 Brno – Ivanovice, nar. 1936 
Sedlmajer Eduard, Radnická 376/11, 602 00 Brno, nar. 1973 

Obec Hrušovany u Brna   

Archeologický ústav AV ČR 

Ostatní účastníci (vlastníci sousedních pozemků p.č. PK 944, PK 974/1, PK 948/2, PK 953/1, PK 954/2, 
PK 957/2 v k.ú. Hrušovany u Brna a KN 474/162, KN 474/161, KN 474/160, KN 474/156,  KN 474/155 
v k.ú. Ledce) - veřejnou vyhláškou: 

 
dotčené správní úřady 
MěÚ Židlochovice, OŽP  
MěÚ Židlochovice, KT, pr. památkové péče 
MěÚ Židlochovice, OD 
KrÚ JMK, OŽP 
KrÚ JMK, OD 
Policie ČR, KŘ JMK, DI BM a BO  
Krajská hygienická stanice JMK  
Hasičský záchranný sbor JMK, odbor prevence  
 
ostatní na vědomí 
Jihomoravský kraj 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063  (nástupce za O2) 
Povodí Moravy, s.p. 

Městský úřad Židlochovice, OÚPSÚ 
 

vyvěšení vyhlášky: 
MěÚ Židlochovice, OVS 
Obecní úřad Hrušovany u Brna 
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