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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Obec Malešovice
Malešovice 50
664 65 Malešovice

IČO: 00 488 038

Dne 15.02.2017 podala u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost obec
Malešovice, Malešovice 50, 664 65 Malešovice, IČ: 00488038, o stavební povolení na stavbu:
„Výstavba chodníku u hlavní silnice II/395 v Malešovicích včetně místa pro přecházení a
v centru obce přechod pro chodce“
na pozemcích KN parc.č. 1205/25, 1152/1, 102/2, 1205/47, 1205/46 a 1145/1 v k.ú. Malešovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno
rozhodnutí č.89/2016 pod č.j MUPO-22812/2016/SU/TRM.

dne 21.11.2016 územní

Stavba obsahuje
SO 01: Prodloužení chodníku s doplněním veřejného osvětlení včetně osvětleného místa
přecházení silnice II/395.

pro

- výstavba 575,60 m bezbariérového uličního chodníku šířky 1,70 m včetně obrubníků z betonové
zámkové dlažby, včetně osvětleného místa pro přecházení za účelem vybudování nového
osvětleného pěšího bezbariérového přístupu z lokality stávající i plánované oboustranné
výstavby nových rodinných domů do centra obce.
Odvodnění chodníku je v části úseku do stávající silniční příkopy a v části úseku do
vsakovacího průlehu šířky 500 mm s podkladním kamenivem ve tvaru otevřeného
„V“ s podkladní geotextílií.
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SO 02: Přechod pro chodce v centru obce včetně jeho nasvětlení rozšířením veřejného
-

osvětlení

vybudování nového osvětleného přechodu pro chodce přes silnici II/395 Velká Bíteš – Dolní
Kounice – Pohořelice, u křižovatky v odbočení na obec Loděnice a ke kostelu. Přechod má
šířku 4,0 m a bude osvětlen dvěma LED svítidly 2x50 W.

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad
pro silnice příslušný dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, oznamuje
v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., zahájení stavebního řízení a
současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den
21. března (úterý) 2017 v 9,00 hod.
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti OÚ Malešovice
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání v kanceláři MěÚ Pohořelice
odbor dopravy (návštěvní dny Po. a St. 8-17 hod.) a při ústním jednání. Účastníci řízení mohou
své námitky a stanoviska uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve
stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
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.
Pověřený zaměstnanec 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ve stanoveném termínu doloží investor na zdejší odbor dopravy:
- doklad o zaplacení správního poplatku
Speciální stavební úřad posoudil předmětný soubor staveb jako stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým
počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné
vyhlášky. (§ 113 odst. 3 stavebního zákona).
„Otisk úředního razítka“
Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města Pohořelice a na
úřední desce obce Malešovice.
Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.
Vyvěšeno dne ……………………

Sejmuto dne ………………………….

Podpis a razítko odpovědné osoby: …………………………………………………….
Doručí se - dle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
správního řádu:
Účastníci řízení uvedení v §27 odst. 1 písm. a) správního řádu- (doporučeně na doručenku)
Obec Malešovice, Malešovice č.p.50, 664 65 Malešovice, DS
Ostatní účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou)
SÚS JMK, oblast Břeclav
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Všechovice č.p.50, 666 03 Tišnov
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
Vlastníci sousedních pozemků a staveb podle §112 odst.1 stavebního zákona (v návaznosti na §109
stavebního zákona) označeni parc.č.:
175/1, 123, 177/3, 177/4, 70, 69/1, 65/2, 1152/2, 1152/6, 1205/5, 1205/26, 1205/6, 1205/41, 1205/7,
1205/29, 1205/8, 1205/27, 1205/9, 1205/42, 1205/10, 1205/28, 1205/31, 1205/76, 1205/32,
1205/91, 1205/37, 1205/166, 1205/30, 1205/102, 1205/103, 1205/53, 1205/117, 2000, 2001,
1145/53, 1145/54, 1145/55, 1145/92, 1145/56, 1145/57, 1145/58, 1145/91, 1145/59, 1145/60 v k.ú.
Malešovice
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
Městský úřad Pohořelice – OÚP SÚ, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, 614 00 Brno 14, DS
Policie ČR, KŘ – specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-venkov, Kounicova 24,
611 32 Brno - DS
Na vědomí
OÚ Malešovice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
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