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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 30.11.2020 žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu:

III/40832 Kravsko průtah 2. stavba
stavební objekt
SO 101.3 Komunikace III/40832, km 5,047–5,289
SO 183 Objízdná trasa
(dále jen „stavba“) na pozemku SO 101.3: st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 43 (ostatní
plocha), parc. č. 44 (ostatní plocha), parc. č. 581/1 (ostatní plocha), parc. č. 581/5 (ostatní plocha), parc.
č. 581/7 (ostatní plocha), parc. č. 601/2 (ostatní plocha) a parc. č. 601/10 (ostatní plocha) v katastrálním
území Kravsko a SO 183: parc. č. 618/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kravsko. 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, vedeného podle
ust. § 108 a následujících stavebního zákona a ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den

20. dubna 2021 (úterý) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém, se srazem účastníků u OÚ Kravsko.
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 v kanceláři Městského úřadu Znojmo, odboru
dopravy, nám. Armády 1213/8, IV. NP, dveře č. 439, ve dnech pondělí a středa od 08.00 do 17.00 hodin
(předem je vhodné dohodnou si přesný termín na telefonním čísle, uvedeném shora; rovněž je možné
dohodnout si termín v jiný pracovní den).
Popis stavby
SO 101.3 Komunikace III/40832, km 5,047 – 5,289 – řeší stavební úpravy silnice III/408 32 v úseku od mostu ev. č.
408 32-2 v km 5,075 (navazuje na povolenou stavbu III/408 26 Kravsko, průtah, SO 101.2) a končí před mostem

Č.j. MUZN 45652/2021

str. 2

408 32-3 v km 5,292 staničení silnice. Výstavba mostu ev. č. 408 32-2 již byla zrealizována. Bude upravena
křižovatka silnice III/40832 a místní komunikace před kaplí.
Konstrukce vozovky s povrchem z asfaltového betonu bude mít tloušťku 410 mm.
Odvodnění je navrženo příčným a podélným spádem do nových uličních vpustí a následně do nové dešťové
kanalizace (SO 302.1). Na místní komunikaci mezi parcelou č. 24 a 48 v k. ú. Kravsko bude položen příčný
odvodňovací žlab. Podél celého úseku je po obou stranách vozovky navržen trativod, zaústěný do nových přípojek
uličních vpustí.
Stavba bude prováděna ve dvou etapách, vždy za úplné uzavírky. I. Etapa – úsek od začátku úpravy po místní kapli
a II. Etapa od kaple po konec úseku.
SO 183 Objízdná trasa – jedná se o stavební úpravu silnice III/408 32 mezi obcí Mramotice a Kravsko v km 4,016–
4,536 (u autobusové zastávky). Bude zesílena vozovka v průměrné tloušťce 50 mm, vyčištěny silniční příkopy, bude
obnoveno dopravní značení a umístěny směrové sloupky.

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 21.04.2021 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší
správní orgán vydá rozhodnutí ve věci pod dni 26.04.2021. 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního
razítka

Bc. Ivana ZÍTKOVÁ v. r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Kravsko 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
navrhovatel
1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno
účastníci (dodejky)
2. Obec Kravsko, IDDS: jwfbde6, sídlo: Kravsko č.p. 12, 671 51 Kravsko
3. Mgr. Jindřich Červinka, Kravsko č.p. 63, 671 51 Kravsko
4. Mgr. Jaroslava Červinková, Kravsko č.p. 63, 671 51 Kravsko
5. Ludmila Dvořáková, Kravsko č.p. 56, 671 51 Kravsko
6. Jiří Dvořák, Kravsko č.p. 56, 671 51 Kravsko
7. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
8. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, IDDS: siygxrm,
sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno
9. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
10. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha
11. Vodovody a kanalizace Znojemsko, IDDS: mfcan8a, sídlo: Kotkova č.p. 2518/20, 669 02 Znojmo
12. UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IDDS: pmigtdu, sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha
dotčené správní orgány
13. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha
14. Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno
15. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo
16. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno
17. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno
18. Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková č.p. 1/12, Znojmo, 669 22 Znojmo
19. Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a PP, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo
20. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno

oznámení se doručuje do vlastních rukou.
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 a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
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SO 101.3 – st. p. 22, 24, 25, 46, 47, 51, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 57, 60, 63, 65/1, 97, 235, parc. č. 33/1,
33/2, 39/1, 39/2, 40, 49, 51, 53/2, 55/1, 55/2, 55/3, 56, 60, 61/1, 181/2, 246/22, 246/35, 476/1, 477,
478/1, 478/2, 626/3, 640/1, 662 a SO 183 – parc. č. 138, 129/22, 129/20, 129/21, 160/2, 132, 133,
134, 135, 160/5, 162/1, 162/2, 166/1, 166/2, 131, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1,
170/2, 172, 127/2, 585, 129/8, 129/10, 129/12, 129/13, 129/14, 129/41, 129/1, 129/15, 129/16,
129/17 vše v katastrálním území Kravsko,
oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Ostatní se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem
umožňujícím dálkový přístup
Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo
Obecní úřad Kravsko, IDDS: jwfbde6, Kravsko č. p. 23, 671 51 Kravsko

