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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4,
které zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13, 602 00 Brno 2 (dále jen
"stavebník"), dne 23.12.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Silnice I/53, Lechovice–Miroslav
stavební objekt
SO 120 Přeložka silnice III/397 4 vč. okružních křižovatek – větev O1.2,
SO 121 Přeložka silnice III/413 11 – větev O1.1,
SO 122 Přeložka silnice II/397 vč. okružních křižovatek – větve N1.1, N1.2,
SO 134 MÚK Oleksovice – přístupové chodníky k zastávkám k. ú. Oleksovice,
SO 135 MÚK Oleksovice – přístupové chodníky k zastávkám k. ú. Čejkovice,
SO 136 MÚK Mackovice – přístupové chodníky k zastávkám,
SO 153 Sjezdy ze silnic II. a III. třídy,
SO 220 Most na silnici II/397 přes silnici I/53,
(dále jen „stavba“), na pozemku SO 120: parc. č. 1031/1 (ostatní plocha), parc. č. 1042/3 (orná půda),
parc. č. 1044/5 (ostatní plocha), parc. č. 1037/3 (ostatní plocha), parc. č. 1038/3 (orná půda), parc. č.
1039/2 (orná půda), parc. č. 1030/2 (orná půda), parc. č. 1051/2 (orná půda), parc. č. 1037/5 (ostatní
plocha), parc. č. 1231/2 (orná půda), parc. č. 1040/2 (orná půda), parc. č. 1044/1 (ostatní plocha), parc.
č. 1229/2 (ostatní plocha), parc. č. 1041/2 (orná půda), parc. č. 1050/2 (orná půda), parc. č. 1047/3 (orná
půda), parc. č. 1045/2 (orná půda), parc. č. 1043/3 (ostatní plocha), parc. č. 1042/5 (orná půda), parc. č.
1048/2 (orná půda), parc. č. 1046/2 (ostatní plocha), parc. č. 1232/2 (orná půda), parc. č. 1029/2 (orná
půda), parc. č. 1030/2 (orná půda), parc. č. 1233/2 (orná půda) v katastrálním území Čejkovice u Znojma,
parc. č. 9545/3 (orná půda), parc. č. 9545/4 (orná půda), parc. č. 9552/1 (ostatní plocha), parc. č. 9550/2
(orná půda), parc. č. 9552/4 (ostatní plocha), parc. č. 9578/3 (ostatní plocha), v katastrálním území
Oleksovice; SO 121: parc. č. 9545/3 (orná půda), parc. č. 9552/1 (ostatní plocha), parc. č. 9550/2 (orná
půda) v katastrálním území Oleksovice; SO 122: parc. č. 3500/3 (orná půda), parc. č. 3499/1 (ostatní
plocha), parc. č. 3527/2 (orná půda), parc. č. 3378/3 (orná půda), parc. č. 3377/4 (orná půda), parc. č.
3526/3 (orná půda), parc. č. 3377/2 (orná půda), parc. č. 3497/1 (ostatní plocha), parc. č. 3496/3 (orná
půda), parc. č. 3496/4 (orná půda), parc. č. 3496/6 (orná půda) v katastrálním území Mackovice;
SO 134: parc. č. 9545/5 (orná půda), parc. č. 9552/2 (ostatní plocha), parc. č. 9545/6 (orná půda), parc.
č. 9552/3 (ostatní plocha), parc. č. 9578/4 (ostatní plocha), parc. č. 9578/5 (ostatní plocha) v
katastrálním území Oleksovice; SO 135: parc. č. 1037/4 (ostatní plocha), parc. č. 1051/5 (orná půda),
parc. č. 1051/3 (orná půda) v katastrálním území Čejkovice u Znojma; SO 136: parc. č. 3500/4 (orná
půda), parc. č. 3500/5 (orná půda), parc. č. 3378/5 (orná půda), parc. č. 3378/4 (orná půda), parc. č.
3497/5 (ostatní plocha), parc. č. 3377/3 (orná půda), parc. č. 3497/3 (ostatní plocha), parc. č. 3497/4
(ostatní plocha), parc. č. 3496/5 (orná půda) v katastrálním území Mackovice; SO 153.1: parc. č. 1230/2
(orná půda), parc. č. 1231/2 (orná půda), parc. č. 1044/1 (ostatní plocha), parc. č. 1229/2 (ostatní
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plocha), parc. č. 1045/2 (orná půda) v katastrálním území Čejkovice u Znojma; SO 153.2: parc. č. 1038/2
(orná půda), parc. č. 1044/3 (ostatní plocha), parc. č. 1229/1 (ostatní plocha), parc. č. 1230/5 (orná
půda), parc. č. 1047/2 (orná půda), parc. č. 1028/4 (ostatní plocha), parc. č. 1031/3 (ostatní plocha),
parc. č. 1230/7 (orná půda), parc. č. 1231/4 (orná půda), parc. č. 1044/9 (ostatní plocha), parc. č. 1045/5
(orná půda) v katastrálním území Čejkovice u Znojma; SO 220: parc. č. 3378/2 (orná půda), parc. č.
3500/2 (orná půda), parc. č. 3500/3 (orná půda), parc. č. 3498 (ostatní plocha), parc. č. 3499/1 (ostatní
plocha), parc. č. 3499/2 (ostatní plocha), parc. č. 3378/3 (orná půda), parc. č. 3497/2 (ostatní plocha),
parc. č. 3526/3 (orná půda), parc. č. 3497/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Mackovice.
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, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
19.03.2021.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům 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 termín na telefonním čísle, uvedeném shora; rovněž je možné
dohodnout si termín v jiný pracovní den).
Popis stavby
Stavba "Silnice I/53, Lechovice–Miroslav" je součástí 3 staveb v úseku silnice I/53 Lechovice–Pohořelice: 1. stavba
"Silnice I/53, Lechovice–Miroslav", 2. stavba "Silnice I/53, Miroslav–Branišovice" a 3. stavba "Silnice I/53,
Branišovice–Pohořelice".
Předmětná 1. stavba začíná v km 15,479.46 navázáním na stavbu "Silnice I/53, Lechovice–obchvat" a končí v km
23,100 navázáním na 2. stavbu. Součástí stavby jsou tyto objekty:
SO 120 Přeložka silnice III/397 4 vč. okružních křižovatek – větev O1.2
S ohledem na nově navrženou mimoúrovňovou křižovatku MÚK Oleksovice bude stávající napojení silnice III/397 4
na komunikaci I/53 zrušeno a bude provedena přeložka komunikace do dnešní trasy polní cesty. Tím se společně s
přeložkou silnice III/413 11 (SO 121) vytvoří komfortní silniční tah přes obce Oleksovice a Čejkovice. Úsek cca
600,00 m stávající komunikace III/397 4 změní své využití a bude sloužit jako účelová komunikace pro obsluhu
zemědělských pozemků. Podél navržené přeložky jsou v prostoru MÚK Oleksovice situovány chodníky (SO 134 a
SO 135), které budou sloužit jako přístup k autobusovým zastávkám na větvích MÚK.
Stavební objekt SO 120 se skládá celkem ze tří podobjektů. Jedná se o větev O1.2, která představuje přeložku silnice
III/397 4, a o okružní křižovatky OK1 a OK2. Součástí objektu jsou i dva trubní propustky v km 0,020 a 0,100.
Okružní křižovatky jsou navrženy jako jednopruhové s vnějším průměrem D = 32,00 m. Základní parametry okružní
křižovatky – vnější poloměr středového ostrova 7,25 m, šířka okružního pásu 6,00 m, šířka pojížděného prstence
2,50 m a vodící proužek kolem okružního pásu 0,25 m.
Konstrukce vozovky SO 120 v km 0,000.00–0,111.00 včetně okružních křižovatek je navržena s asfaltovým krytem v
celkové tloušťce min. 610 mm (skladba č. 3). Konstrukce dopravních ostrůvků je navržena ze zámkové dlažby s
celkovou tloušťkou min. 520 mm (skladba č. 11). Konstrukce vozovky v místě pojížděných prstenců je navržena z
cementového betonu v tl. min. 630 mm (skladba č. 12).
SO 121 Přeložka silnice III/413 11 – větev O1.1
Vlivem změny křížení dosavadní silnice III/413 11 s komunikací I/53 objektem SO 110 MÚK Oleksovice – větve O2,
O3, O4, O5 a SO 120 je navržen objekt SO 121. Silnice III/413 11 bude upravena v délce 46,00 m v kategorii S 6,5/60
s konstrukcí č. 3.
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SO 122 Přeložka silnice II/397 vč. okružních křižovatek – větve N1.1, N1.2
Objekt řeší přeložku silnice II/397 z důvodu vzniku nové mimoúrovňové křižovatky Mackovice SO 111. Navržená
přeložka propojí silniční tah přes obce Mackovice a Hostěradice. Přeložka silnice II/397 se skládá ze 4 podobjektů –
N1.1, N1.2, OK3 a OK4. Úprava větve N1.1 začíná v km 0,100 a končí v nároží OK4. Křížení nově navržené přeložky
silnice II/397 s větvemi SO 111 MÚK Mackovice je řešeno pomocí dvojice okružních křižovatek OK3, OK4. Úprava
větve N1.2 začíná v nároží OK3 a je vedena až do konce úpravy v km 0,400. Okružní křižovatky jsou navrženy jako
jednopruhové s jedním pruhem na vjezdu i na výjezdu. Vnější průměr okružních křižovatek D = 31,50 m. Základní
parametry okružní křižovatky – vnější poloměr středového ostrova 7,00 m, šířka okružního pásu 6,25 m, šířka
pojížděného prstence 2,50 m a vodící proužek kolem okružního pásu 0,25 m.
Přeložka silnice II/397 je šířkové kategorie S7,5, návrhová rychlost 60 km/h. Větev N1.1 má délku 146,216 m, větev
N1.2 má délku 60,27 m.
Konstrukce vozovky SO 122 je navržena se skladbou č. 3, konstrukce dopravních ostrůvků je navržena se skladbou
č. 11 a konstrukce vozovky v místě pojížděných prstenců je navržena ve skladbě č. 12.
SO 134 MÚK Oleksovice – přístupové chodníky k zastávkám k. ú. Oleksovice
S ohledem na nově navrženou mimoúrovňovou křižovatku MÚK Oleksovice bude stávající napojení silnice III/397 4
na komunikaci I/53 zrušeno a bude provedena přeložka komunikace do trasy stávající polní cesty, připojené na
stávající sil. I/53 vstřícně k připojení sil. III/413 11. V tomto místě vznikne mimoúrovňová křižovatka Oleksovice. Na
stávající silnici I/53 budou zastávky pro linkové autobusy zrušené. Zastávky jsou nově navržené na křižovatkových
větvích O3, O5 se zastávkovým pruhem bez fyzického oddělení (záliv). Přístup k těmto zastávkám je po chodnících
podél objektu SO 120. Přístup k zastávce linkové dopravy směr Znojmo ve směru od Oleksovic je řešen chodníkem
začínajícím 20,00 m před okružní křižovatkou SO 120 OK2 vedeným podél SO 120 vpravo a podél SO 120–OK2 k
nástupišti zastávky podél větve 110-O5. Přístup k zastávce linkové dopravy směr Znojmo ve směru od Čejkovic je
řešen chodníkem od místa pro přecházení přes SO 120 pod mostním objektem SO 201 a dále podél SO 120 vpravo k
místu pro přecházení přes větev 110-O5.
Základní šířka chodníku je 1,50 m s rozšířením v místě nástupní plochy u místa pro přecházení přes větev 110-O5.
Délka chodníků je 90,00+36,00+15,00=141,00 m.
Konstrukce chodníků a nástupišť je navržena ze zámkové dlažby s celkovou tl. min. 240 mm (skladba č. 9).
SO 135 MÚK Oleksovice – přístupové chodníky k zastávkám k. ú. Čejkovice
S ohledem na nově navrženou mimoúrovňovou křižovatku MÚK Oleksovice a zřízením nových zastávek je přístup k
zastávce linkové dopravy směr Pohořelice ve směru od Čejkovic řešen chodníkem začínajícím 20,00 m před okružní
křižovatkou SO 120-OK1. Chodník je veden podél SO 120 vlevo a podél SO 120-OK1 k nástupišti zastávky podél větve
110-O3. Přístup k zastávce linkové dopravy směr Znojmo ve směru od Čejkovic je řešen chodníkem od místa pro
přecházení přes větev 110-O3 vedený podél SO 120 vlevo, až po místo pro přecházení pod mostním objektem
SO 201 a dále podél SO 120 vpravo k místu pro přecházení přes větev 110-O5.
Základní šířka chodníku je 1,50 m s rozšířením v místě nástupní plochy u místa pro přecházení. Délka chodníků je
22,00+88,00=110,00 m.
Konstrukce chodníků a nástupišť je navržena ze zámkové dlažby s celkovou tl. min. 240 mm (č. 9).
SO 136 MÚK Mackovice – přístupové chodníky k zastávkám
V místě stávající průsečné křižovatky silnice I/53 s II/397 vznikne mimoúrovňová křižovatka Mackovice. Zastávky
pro linkové autobusy jsou nyní navrženy na křižovatkových větvích N3, N5 jako zastávkové zálivy. Přístup k
zastávkám linkové dopravy ve směru od Mackovic je řešen oboustranným chodníkem začínajícím 20,00 m před
okružní křižovatkou SO 122-OK3 vedeným podél nové přeložky silnice II/397 (SO 122). Pravý chodník přivádí chodce
k zastávce linkové dopravy směr Pohořelice. Levý chodník převádí chodce za okružní křižovatkou SO 122-OK3
místem pro přecházení a vede je přes most SO 220 s veřejným chodníkem až k místu pro přecházení, které se
nachází za okružní křižovatkou SO 122-OK4. Odtud chodci směřují k zastávce linkové dopravy směr Znojmo.
Základní šířka chodníku je 1,50 m a v úseku mezi SO 122-OK3, SO 122-OK4 je šířka chodníku 2,00 m. Délka chodníků
je 51,00+34,00+35,00+43,00+93,00=256,00 m.
Konstrukce chodníků a nástupišť je navržena ze zámkové dlažby s celkovou tl. min. 240 mm (č. 9).
SO 153 Sjezdy ze silnic II. a III. třídy
Stavební objekt řeší tři sjezdy z přeložky silnice III/397 4 (SO 120), které připojují stávající polní cesty a účelové
komunikace.
Sjezd 1 v km 0,245 000 SO 120 má šířku 6,00 m a délku 22,16 m od zpevnění SO 120. Sjezd je situovaný vpravo od
osy SO 120. Stávající nezpevněná cesta bude v délce 28,705 m upravena.
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Sjezd 2 v km 0,495.643 SO 120 má šířku 4,00 m a délku 23,25 m od zpevnění SO 120. Situovaný je vlevo od osy SO
120.
Sjezd 3 v km 0,721.008 SO 120 má šířku 5,00 m a délku 71,04 m od zpevnění SO 120. Situovaný je vpravo od osy SO
120.
Konstrukce vozovky sjezdů je navržena z asfaltového betonu v celkové tloušťce min. 450 mm (č. 7).
SO 220 Most na silnici II/397 přes silnici I/53
Nový most převádí silnici II/397, která je v oblasti mostu ve vrcholovém zakružovacím oblouku o poloměru
1000,00 m s vrcholem uprostřed mostu, podélný sklon se mění od stoupání 1,8 %, po klesání 1,8 % (směrem k
Mackovicím), nulový podélný sklon je uprostřed mostu v bodě křížení.
Nosnou konstrukci tvoří monolitická deska z předpjatého betonu, která má podkosené boční strany na šířku 1,55 m.
Tloušťka desky je uprostřed 0,85 m, na okrajích má deska tloušťku 0,30 m. Celková šířka desky je 9,10 m. Horní
plocha nosné konstrukce je ve střechovitém sklonu 2,5 % (stejně jako vozovka).
Založení opěr i pilířů je navrženo na vrtaných pilotách průměru 0,90 m. Pod opěrou -0- a opěrou -3- je vždy 11 pilot
délky 8,00 m a pod každým pilířem je 10 pilot délky 9,00 m.
Šířkové uspořádání mezi zvýšenými obrubami je 6,50 m, volná šířka mostu (mezi zábradlími) je 8,50 m. Na mostě je
pravostranný chodník šířky 2,00 m. Celková šířka mostu je 9,60 m.
Vozovka na mostě má střechovitý sklon 2,5 %, pravá římsa (s chodníkem) má sklon 2,5 %, levá římsa 4 % dovnitř
mostu.
Vozovka – na litý asfalt MA 11 IV, který tvoří ochranu izolace, se položí vrstva asfaltového betonu ACL 16 S tl.
60 mm a jako obrusná vrstva se položí asfaltový koberec mastixový SMA 11 S v tl. 40 mm. Mezi jednotlivými
vrstvami se provede modifikovaný spojovací postřik 0,35 kg/m2. Mezi horní vrstvou a obrubou římsy se vytvoří
spára min. šířky 15 mm a ta se dodatečně zaleje trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu.
Odvodnění mostu - v nejnižším místě (tj. v úžlabí) se na obou stranách provede odvodňovací kanálek z plastbetonu,
který svádí vodu, která steče po izolaci, k trubičkám. Izolace bude odvodněna čtyřmi trubičkami osazenými u
mostních závěrů. Kromě toho se na každé straně mostu osadí šest odvodňovačů, které se umístí vždy těsně před
opěru a pak další dva ve vzdálenostech 5 m (směrem ke středu mostu). Voda z odvodňovačů u opěr bude volně
padat pod most do dopadišť vytvořených v dlažbě a odtud
bude svedena do příkopů. Voda z mezilehlých odvodňovačů bude svedena svislým svodem po pilíři do příkopů. Před
a za mostem se vlevo provedou skluzy zaústěné do vsakovacích jímek, vpravo je vozovka před a za mostem
odvodněna do uličních vpustí (součást SO 122).
Celkové vodohospodářské řešení stavby obsahuje příloha B5. Dešťová voda z komunikací stéká výsledným sklonem
vozovky na nezpevněnou krajnici, dále na svah zemního tělesa a následně do podélných příkopů.
V prostoru dvou nových mimoúrovňových křižovatek bude odvodnění doplněno kanalizací (MÚK Oleksovice SO 301
a MÚK Mackovice SO 302).
Realizace stavby bude probíhat převážně za úplné uzavírky silnic a je rozdělena do 4 etap: 1. etapa – výstavba sil.
I/53 km 22,650–23,100, ÚK Kašenec, přeložka sil. III/054 1, SO 151, SO 152; 2. etapa – výstavba sil. I/53 km 15,479–
22,650, MÚK Oleksovice, MÚK Mackovice, přeložka sil. III/397 4 bez připojení na stávající silnici, přeložka sil.
III/413 11, most SO 201, přeložka sil. II/397, most SO 220, provizorní přeložka SO 170; 3. etapa – výstavba připojení
sil. II/397 4 na stávající silnici, odstranění provizorní komunikace; 4. etapa – dokončovací práce za provozu.
Objízdné trasy jsou podrobně popsány v objektu SO 180 Přechodné dopravní značení – silnice I. třídy a SO 182
Přechodné dopravní značení – ostatní komunikace.
Samostatný stavební objekt bude řešit opravy objízdných tras, které je nutno provést před zahájením a po skončení
stavby. Rozsah oprav bude stanoven po projednání s jejich správcem. Další případné opravy před/po budou
realizovány na základě aktuálního stavu či na základě provedené pasportizace.

Poučení
Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o urychlení výstavby“), jelikož se jedná o stavbu související se stavbou silnice I. třídy dle ust. § 1 odst. 2
písm. a) zákona o urychlení výstavby.
V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení
řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům
řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
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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 20.03.2021 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší
správní orgán vydá rozhodnutí ve věci pod dni 29.03.2021. 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

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo, OÚ Čejkovice,
Mackovice a Oleksovice 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.

Č.j. MUZN 23410/2021

str. 6

Obdrží
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu
1. Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj, sídlo: Kounicova č.p. 271/13, Veveří, 602 00 Brno 2
2. Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq, sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
3. Obec Čejkovice, IDDS: 259a9wk, sídlo: Čejkovice č.p. 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi
4. Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o., IDDS: e4yam8j, sídlo: Lechovice č.p. 60, 671 63 Lechovice
5. Statek Miroslav, a.s., IDDS: iwdgfkh, sídlo: Kašenec č.p. 870, 671 72 Miroslav
6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
8. Milan Sedlačík, Čejkovice č.p. 74, 671 78 Jiřice u Miroslavi
9. Jan Zatloukal, Božice č.p. 14, 671 64 Božice
10. Ing. Miloš Gregor, Znojmo č.e. 6124, 669 02 Znojmo 2
11. Jana Gregorová, Hradišťská č.p. 2591/44, 669 02 Znojmo 2
12. Pavel Vybíral, IDDS: un8sni5, trvalý pobyt: Masarykovo náměstí č.p. 447/20, 669 02 Znojmo 2
13. Petr Jelének, Valtrovice č.p. 43, 671 28 Jaroslavice
14. Lubomír Krejčí, Javorová č.p. 1044, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
15. Ing. Radek Kružík, I. Olbrachta č.p. 671/7, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
16. EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu
17. Česká republika, IČO 00000001 – Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
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, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno – k. ú. Čejkovice u
Znojma – parcela č. 6, 1029/3, 1028/4, 1027, 1030/1, 1031/1, 1234, 1032/1, 1031/3, 1235, 1037/1,
1031/4, 1236, 1037/6, 1038/1, 1237, 1038/1, 1038/2, 1238, 1039/1, 1038/4, 1242, 1040/1, 1042/1,
1243, 1041/1, 1044/2, 1244, 1042/1, 1044/3, 1245, 1042/2, 1044/4, 1247, 1042/6, 1044/8, 1248,
1043/1, 1045/2, 1249, 1043/2, 1045/3, 1250, 1044/2, 1045/4, 1251, 1044/4, 1047/1, 1253, 1044/6,
1230/1, 1254, 1044/7, 1230/2, 1255, 1044/8, 1230/3, 1256, 1045/1, 1230/4, 1259, 1045/3, 1230/5,
1260, 1045/4, 1230/6, 1261, 1045/5, 1231/1, 1262, 1046/1, 1231/2, 1263, 1047/1, 1231/3, 1264,
1048/1, 1232/4, 1265, 1050/1, 1266, 1050/3, 1267, 1051/1, 1268, 1051/4, 1269, 1230/1, 1270,
1230/3, 1271, 1230/4, 1272, 1230/6, 1273, 1230/7, 1274, 1231/1, 1275, 1231/3, 1286, 1231/4,
1287, 1231/5, 1288, 1232/1, 1289, 1233/1, 10373, 1320/2, 1028/1, 1051/4, 1028/3, 1028/1, 1029/1,
1028/3; k. ú. Mackovice – parcela č. 3377/2, 3374, 3375, 3376, 3495, 3507, 3508, 3515, 3516, 3518,
3528, 3533, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3545, 3497/4, 3377/1, 3377/5, 3378/1, 3496/1,
3496/2, 3497/3, 3500/1, 3501/2, 3526/2, 3527/1, 3527/3; k. ú. Oleksovice – parcela č. 9514, 9531,
9534, 9537, 9539, 9540, 9544, 9553, 9558, 9560, 9561, 9565, 9577, 9583, 9597, 9901, 9960, 10117,
351/1, 9545/1, 9545/2, 9550/1, 9550/3, 9557/1, 9578/1, 9578/2,

oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány
19. Městys Prosiměřice, StÚ I. stupně, IDDS: 8uxbbv8, sídlo: Prosiměřice č.p. 197, 671 61 Prosiměřice
20. Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a PP, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
21. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
22. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
23. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
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24. Jihomoravský kraj, odbor dopravy KÚ JmK, IDDS: x2pbqzq
25. Jihomoravský kraj, odbor ŽP KÚ JmK, IDDS: x2pbqzq
26. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
27. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů,
odd. ochrany územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk
Ostatní
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor vnitřní správy, Obroková č. p. 1/12, 669 22 Znojmo
Obecní úřad Čejkovice, IDDS: 259a9wk
Obecní úřad Mackovice, IDDS: wywazsv
Městys Oleksovice, IDDS: wbebvxg
žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím
dálkový přístup

