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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ NAVAZUJÍCÍHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Společnost IMOS asfalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ 05970008
(dále jen "stavebník"),
kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.5.2017
Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245
Dne 12.6.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“
SO 307 – Úpravy části silnice II/416
(dále jen "stavba")
na pozemku:
p.č. 1319/1, 1328/2 v k.ú. Žabčice
p.č. 3038/2, 3009 v k.ú. Smolím
Stavba obsahuje objekty:

SO 307 Úpravy části silnice II/416
Dnem podání žádosti (12.6.2019) bylo zahájeno stavební řízení, které je navazujícím řízením ve smyslu §
3 písm. g) ve spojení s § 9b a násl. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o EIA“).
Předmětný stavební objekt SO 307 Úpravy části silnice II/416 je součástí stavby pod názvem „Obalovna
asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“, pro kterou vydal Městský úřad Židlochovice, Odbor životního
prostředí a stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby dne 19. 12. 2018 pod zn. OZPSU/5763/2017-SK.
A Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP vydal závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí č.j. JMK 154199/2016 ze dne 17.10.2016 (tzv. stanovisko EIA).
Městský úřad Židlochovice, jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení dle ustanovení § 9b
odst. 1 zákona o EIA zveřejňuje spolu s oznámením o zahájení navazujícího stavebního řízení :
a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr podléhající posuzování podle zákona o EIA, spolu
s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení
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Text samotné žádosti o stavební povolení je zveřejněn společně s tímto oznámením o zahájení
navazujícího řízení. Přílohy žádosti:
− projektová dokumentace stavby „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna, stavební objekt SO
307 Úpravy části silnice II/416“,
− dokladová část: vyjádření a závazná stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů,
jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Židlochovice, odbor dopravy, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, v
úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod. Po domluvě i jindy.
b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno
Předmětem navazujícího řízení je vydání stavebního povolení ke stavbě objektu dopravní infrastruktury –
objektu SO 307 Úpravy části silnice II/416, který je součástí stavby s názvem „Obalovna asfaltových
směsí v Žabčicích u Brna“:
Popis stavby:

Záměrem investora je výstavba nové obalovny v sousedství stávající pískovny v úseku silnice II/416
mezi obcemi Pohořelice a Žabčice. Přepokládaná intenzita provozu nákladních vozidel do obalovny je
do 60-ti denně (30 vozidel s živičnou směsí, 30 vozidel se surovinami).
V souvislosti s výstavbou areálu obalovny živičných směsí je ve stavebním objektu SO 307 – Úpravy
části silnice II/416 navrženo rozšíření silnice o přídatný pruh pro odbočení vlevo do navrhovaného areálu.
Vjezd do areálu napojený na silnici č. II/416 je navržen na západním okraji pozemku investora, cca 127 m
od stávajícího připojení účelových komunikací do pískovny, resp. do skládky a obalovny na protější
straně silnice.
Úsek mezi připojením sjezdů slouží jako přídatný pruh pro odbočení vlevo, do stávajících areálů. Bude
zde nově vytvořen i odbočovací pruh vlevo do nového areálu obalovny.
Délky jednotlivých úseků odbočovacího pruhu jsou navrženy dle ČSN 73 6102 ed2. s
přihlédnutím ke stávajícímu stavu. Pro odbočení vlevo je navržen čekací Lc a zpomalovací úsek Ld v
délce 43,78 m, vyřazovací úsek Lv má délku 30 m a je umístěn symetricky mezi sjezdy (navrhovaným a
stávajícím). Šířka jízdních pruhů je 3,5 m, šířka vodícího proužku je 0,25 m, tj. celková šířka zpevnění
silnice II/416 je 11,0 m.
Dle požadavku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje bude v celém dotčeném úseku
silnice II/416 obnoven živičný kryt v tl. 50 mm (ACO 11 +) vč. spojovacího postřiku.
Jednotlivé konstrukční vrstvy rozšiřované vozovky budou navázány na stávající stav s přesahy
min. 0,25 m. U obrusné a podkladní vrstvy bude přesah 0,5 m. Minimální šířka rozšiřované vozovky je
1,0 m z důvodu použití vhodné hutnící techniky.
Podélný sklon rozšiřované vozovky respektuje stávající stav, příčné sklony rozšiřované silnice budou s
přihlédnutím k stávajícímu stavu - min. 2,5 %.
Nároží sjezdu do obalovny je zaobleno kružnicovými oblouky o poloměru 12,0 m, šířka sjezdu do
obalovny je 11,9 m z důvodu osazení silniční váhy, šířka vlastního napojení na silnici II/416 je 40,7 m
(vlastní sjezd není součástí tohoto povolení).
Veškeré zbytkové plochy budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem
Konstrukce vozovky:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
ACO 11 +
50 mm
Spojovací asfaltový postřik
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
ACP 16+
150 mm
Infiltrační postřik
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM
200 mm
Štěrkodrť
ŠDA
200 MM
Konstrukce vozovky celkem
600 mm
Zhutněné podloží Edef,2 = min. 45 MPa
Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace:
Silnice II/416 je odvodněna podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu, kde srážková
voda vsakuje. V severozápadní části územní se nachází část silničního příkopu, který je ukončen v
místech navrhovaného sjezdu. Sklony svahů silničního příkopu jsou navrženy 1 : 2.
Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a
dopravní telematiku:
V rámci stavby je navrženo svislé a vodorovné dopravní značení, které je v souladu s příslušnými
normami a technickými podmínkami. Jedná se především o ČSN EN 1436+A1, TP 65 a TP 133. Veškeré
značení bude dále v souladu s PPK-SZ, PPK-VZ a PPK-ZNA.
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Jsou navrženy tyto svislé dopravní značky - ve směru od Pohořelic - B 21a + B 20a, P 1 + E 2b,
stávající značka č. P 1 bude zrušena, za sjezdem bude osazena svislá DZ č. P1 a IP 19. Ve směru od
Žabčic bude osazena za sjezdem do pískovny DZ č. P1 + E2b + B 20a dále pak IP 19.
Svislé dopravní značky se osadí na dva sloupky o průměru 60 mm, ostatní standardní značky na
jeden sloupek o průměru 60 mm. Sloupky standardních značek se dle požadavku následného správce
osazují do patek.
Vodorovné dopravní značení je zastoupeno podélnými čarami V 1a, V 2b, okraj vozovky V4,
dále pak STOP čárou V 5, směrovými šipkami V 9a, šikmými rovnoběžnými čarami V 13a. Vodorovné
dopravní značení Vodící čára (V 4) v šířce 0,25 m, podélná čára souvislá a přerušovaná (V 1a, V 2b) v
šířce 0,125 m, šikmé rovnoběžné čáry (V 13a), směrové šipky (V 9a) bude provedeno v bílé barvě.
Veškeré vodorovné dopravní značení je retroreflexivní.
c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování, které byly
zveřejněny podle § 16 zákona o EIA
Pro záměr „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“ v k. ú. Žabčice vydal Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí tzv. zákon o EIA) souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí pod č. j. JMK 154199/2016 ze dne 17.10.2016 (tzv. stanovisko EIA). Veškeré související
dokumenty jsou k dispozici na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1253 .
d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do navazujícího stavebního řízení podle § 9c odst. 1
zákona o EIA a podle zvláštních právních předpisů
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), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního
zákona zahájení navazujícího stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
spojené s místním šetřením na den
úterý 6.8. 2019 v 09.00 hodin
se schůzkou pozvaných na MěÚ Židlochovice, Nádražní 750, místnost č. 307 (velká zasedací místnost).
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 pro vydání rozhodnutí v navazujícím stavebním řízení (Městský úřad Židlochovice, odbor
dopravy, úřední dny: Po a St 8 – 17, po dohodě i jindy). I veřejnost může podle § 9c odst. 1 zákona o EIA
uplatňovat v navazujícím řízení připomínky k záměru, nejpozději při ústním jednání.
Nejpozději do ústního jednání musí stavebník k řízení ještě doložit:
- Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy od spol. E.ON
Distribuce a.s.
- Stanovisko k ověření změn záměru (tzv. Coherence stamp) ve smyslu § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001
Sb. ve platném znění (z hlediska stanoviska EIA) od KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP, oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí.
Současně speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům
řízení, že se mohou, před vydáním nového rozhodnutí ve věci, vyjádřit k podkladům rozhodnutí a proto
vyzývá účastníky řízení, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili, projeví-li o to zájem, ve lhůtě
do 5 dnů od ústního jednání.
Tato lhůta již neslouží k podání námitek účastníků řízení. Speciální stavební úřad dále upozorňuje
účastníky řízení, že rozhodnutí ve věci samé bude vydáno teprve až po uplynutí této uvedené lhůty;
s ohledem na uvedené je tato lhůta též rozhodná pro uplatnění ostatních práv účastníků řízení.
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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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují rozsah uvedený ve větě první, a druhé, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení
může mít podle § 33 odst. 1 správního řádu v téže věci pouze jednoho zmocněnce.
Veřejnost může podle § 9c odst. 1 zákona o EIA uplatňovat v navazujícím řízení připomínky k záměru.
Připomínky lze uplatnit ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu
Židlochovice, či nestanový-li správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.
K připomínkám veřejnosti podaným po této lhůtě nebude přihlédnuto.
Veřejností se podle ust. § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí jedna nebo
více osob.
Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30
dnů ode dne zveřejnění informací podle ust. § 9b odst. 1 zákona o EIA, stává se účastníkem navazujícího
řízení též
− dotčený územní samosprávný celek, nebo
− dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, tj. právnická osoba soukromého
práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního
prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost,
která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1,
nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podle §9c odst. 4 zákona o EIA podat
také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, a to i v případě, že nebyla účastníkem
řízení v prvním stupni.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v podání písemného
oznámení podle § 9c odst. 3 zákona o EIA nebo v odvolání podle § 9c odst. 4 zákona o EIA.
Podle ust. § 9b odst. 3 zákona o EIA se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem
účastníků podle správního řádu. Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou podmínky doručování
písemností ve správním řízení upraveny zejména v ustanovení § 144 správního řádu.
Oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení se v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona
o EIA doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 30 dnů vyvěšena na
úřední desce Městského úřadu Židlochovice. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední
desce správního orgánu, který navazující řízení vede.
Obsah vyhlášky zveřejní Městský úřad Židlochovice též způsobem umožňujícím dálkový přístup na
internetové adrese www.zidlochovice.cz zároveň s podanou žádostí o vydání stavebního povolení.
Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení navazujícího stavebního řízení a žádost o vydání stavebního
povolení na předmětnou stavbu budou rovněž vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu Žabčice.
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 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
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zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Radek Šotnar
zástupce vedoucí odboru dopravy
Poznámka:

MěÚ Židlochovice a OÚ Žabčice a MěÚ Pohořelice
se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na odbor
dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. Toto oznámení musí
být vyvěšeno po dobu celých 30 dnů (dle § 9b odst. 1 zákona o EIA). Vyvěšení musí být provedeno i
elektronicky.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci
Ing. Radko Vondra – PRIDOS, Na potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ 13207245 (zastupující IMOS
asfalt, s.r.o.)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
(zastupující Jihomoravský kraj)
Město Pohořelice
Obec Žabčice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice, RS Hodonín
Archeologický ústav AV ČR
Ostatní účastníci (vlastníci sousedních pozemků) - veřejnou vyhláškou:
parc. č. 1320/9, 1312/21, 1317/1,1317/3, 1317/4, 1317/5, 1317/6, 1317/7, 1312/66, 1312/67, 1312/68,
1312/69, 1312/70, 1312/71, 1316/1, 1316/2, 1316/3 v k.ú. Žabčice
parc.č. 3038/1 v k.ú. Smolín
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dotčené správní úřady
MěÚ Židlochovice, OŽP + pr. památkové péče
MěÚ Židlochovice, OD
KrÚ JMK, OŽP
MěÚ Pohořelice, OŽP
Policie ČR, KŘ JMK, DI BM a BO
Krajská hygienická stanice JMK
Hasičský záchranný sbor JMK, odbor prevence
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Brno, oddělení
ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

na vědomí
Městský úřad Židlochovice, SÚ
IMOS asfalt, s.r.o., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ 05970008
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

vyvěšení vyhlášky:
MěÚ Židlochovice, OVS
OÚ Žabčice
MěÚ Pohořelice

Příloha k vyhlášce: Kopie žádosti

