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Šár Miroslav, Ing.
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V Pohořelicích dne 4. prosince 2018

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Obec Šumice
Šumice 11
671 75 Loděnice IČO: 00637602
_________________________________________________________________________
zast. KAPEGO projekt s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory, 28. řijna 1142/168, 709 00 Ostrava Poruba
IČ: 29395933
Dne 05.11.2018 podala u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost žádost obec
LodŠumice, Šumice 11, 671 75 Loděnice, IČO: 00637602 v zast. KAPEGO projekt s.r.o., OstravaMariánské Hory, 28. řijna 1142/168, 709 00 Ostrava Poruba, IČ: 29395933
o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:

„Šumice – rekonstrukce chodníků“
na pozemcích KN parc.č. 18/1, 18/2, 18/3, 100 (st.), 405, 1967/1, 1978, 2011/7, 2011/10, 2355/1,
2381/2, 2404/3, 2404/4, 2404/5, 2417, 3630, 3950, 18/6, v k.ú. Šumice.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení) ve výše
uvedené věci.

Stavební záměr obsahuje:
Účelem navrhované stavby jsou stavební úpravy stávajícího chodníku podél hlavní ulice obce
Šumice – silnice III/3967, přes celou délku obce. Celková délka chodníku je cca 756 m. Stavbou
dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v daném území.
Povrch komunikace pro pěší je rovinný, neklouzavý, dostatečné drsnosti. Podélný sklon je
v přípustných hodnotách, příčný do 2 %. Na navrhované komunikaci pro pěší – chodníku budou
provedeny v betonové zámkové dlažbě hmatové úpravy pro slabozraké a nevidomé z reliéfní
slepecké betonové dlažby s pravidelnými výstupky v červené barvě. Silniční obrubník v místě
vstupu do vozovky bude snížen na výšku max. 20 mm nad niveletou vozovky. V místech sníženého
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obrubníku bude proveden varovný pás šířky 0,40 m. V místě ukončení varovného pásu musí být
výška obrubníku min. 80 mm.
Výška nástupní hrany autobusové zastávky je 16 mm. Nástupiště autobusové zastávky šířky 2,20
(2,00) m bude vybaveno hmatovými prvky pro slabozraké a nevidomé. Jedná se o signální pás šířky
800 mm provedený v reliéfní (slepecké) dlažby červené barvy a zároveň hrana nástupiště bude
opatřena kontrastním pásem zastávky šířky 300 mm z červené zámkové dlažby.
Odtokové poměry zůstanou zachovány stávající, dešťové vody z nově vybudované komunikace pro
pěší budou odvedeny na komunikaci, kde budou svedeny do stávajících vpustí.
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
15. ledna (úterý) 2019 v 9,00 hod.
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti OÚ Šumice
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.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve
smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a to nejpozději 3dny od výše
uvedeného data v době Po. a ST. 8:00 - 17 hod, ostatní dny po telefonické dohodě v kanceláři č.
225 odbor dopravy. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí
ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami
opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
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.
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
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.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve
smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a to nejpozději 3dny od výše
uvedeného data v době Po. a ST. 8:00 – 11:30 a 12:30 -17 hod, ostatní dny po telefonické dohodě
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v kanceláři č. 225 odbor dopravy. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by
byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
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).

Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města Pohořelice a na
úřední desce obce Šumice.
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 Šumice, Šumice 11, 671 75 Loděnice, v zastoupení
KAPEGO projekt s.r.o., , 28. řijna 1142/168, 709 00 Ostrava Poruba IČ: 29395933

Ostatní účastníci společného řízení (veřejnou vyhláškou)
SÚS JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno , Oblast západ, Znojmo
Státní pozemkový úřad, Hroznová 17, 603 00 Brno, IČO: 01312774
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p.390/42, Nové Město, 128 00 Praha
28, DS: OVM, 96vaa2e
JEDNOTA spotřební družstvo, nám. T.G.Masaryka 28, 67201 Moravský Krumlov
Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo – DS
E. ON Servisní s.r.o., RCDS Znojmo – DS
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – DS
MO ČR – sekce nakládaní s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
Vlastníci sousedních pozemků a staveb podle §112 odst.1 stavebního zákona (v návaznosti na §109
stavebního zákona) veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
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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
KHS, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Na vědomí

OÚ Šumice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
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