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OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Příbram na Moravě, Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna, IČO: 00282412 
zastoupena společností Mat.PIS, s.r.o., Drážní 66, 675 73 Rapotice, IČO:03974162  

(dále jen "žadatel") podal dne 31.10.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

„Chodníky a parkoviště „Skalky“ 

 
Stavební objekt:        SO 01  I. etapa – chodníky – chodník v délce cca 48 m 

SO 02 II. etapa – chodník v délce cca 124 m po levé straně k místu pro 
přecházení 

SO 03 III. etapa – 6 podélných parkovacích stání  

 

(dále jen "stavba") na pozemcích KN parc. č. 225/2, 255/1, 2922/1, 162/1 v katastrálním území Příbram 
na Moravě.  

Dnem podání žádosti bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů zahájeno příslušné stavební řízení. 

 

Popis stavby:  
Předmětem projektové dokumentace je stavba chodníků a parkoviště na „Skalkách“. Stavba je rozdělena 
do 4 stavebních objektů ve třech po sobě následujících etapách. V I. etapě je vybudování chodníku v šířce 
1,25 m (0,75+0,50) o délce 48 m, ve druhé vybudování chodníku po levé straně k místu pro přecházení 
v šířce 1,25 až 1,80 m, po pravé straně od místa pro přecházení v šířce 1,80 a za ním v šířce 1,65 m 
v délce 124 m. Chodníky navazují na stávající pěší trasy. Ve třetí etapě pro možnost parkování se zřizuje 
6 podélných parkovacích stání. Šířkové uspořádání je přizpůsobeno místním požadavkům, ve spodní části 
na jednopruhovou obousměrnou vozovku šířky 3,50 m s výhybnou šířky 5,50 m a za výhybnou na 
dvoupruhovou šířky 4,50 m a s výhybnou –II šířky 5,50 m, niveleta vozovky je stávající a chodník je jí 
přizpůsobený. 
Stavba si kvůli svažitému terénu podél místní komunikace v některých místech vyžádá opěrné zídky 
z betonových palisád 160x160, výšky 1,0m a 1,20 m kotvených do betonu z 1/3 celkové výšky (pro 
zajištění chodníku a míst pro uložení nádob na odpad) a vysvahování terénu u přilehlých nemovitostí. 
Výše uvedené stavební úpravy si vyžádají také úpravy veřejného osvětlení, stávající svítidla budou 
vyměněna a doplněna na stávající sloupy-podpěrné body nadzemního vedení elektrické energie. 
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Místní komunikace pro převážný provoz osobních vozidel bude upravena v dolní části na jednopruhovou 
obousměrnou komunikaci š. 3,50 m s výhybnou a za ní dvoupruhovou obousměrnou šířky 4,50 m 
s výhybnou. Výhybny šířky 5,50 m jsou určeny pro osobní automobily ve vzdálenosti 95 m. Vymezení 
šířky 3,50 m v dolní části je pomocí VDZ V4. 
 

Odbor dopravy Městského úřadu v Rosicích, podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích"), pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. 
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo 
dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací,     
a v souladu s § 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 ustanovení § 94m 
odst. 2 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu jemu známým účastníkům zahájení společného 
územního a stavebního řízení shora uvedené stavby, ve kterém podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního 
zákona  

nařizuje ohledání na místě a ústní jednání, které se uskuteční 

 

20.12.2022 (úterý) v 9:00 hod. na místě samém 

 

 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy 
nejpozději při ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě 
důkazům nebude podle § 94m odst. 1 věty druhé stavebního zákona přihlédnuto.  

Do podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Odbor dopravy Městského úřadu         
v Rosicích, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice (nejlépe      
v úřední dny Po a St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00), přičemž mají právo činit z něho výpisy či pořizovat 
kopie. 
 
Toto oznámení stavebního řízení s velkým počtem účastníků se doručuje účastníkům řízení v souladu 
s ustanovením §94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Patnáctý den 
ode dne vyvěšení oznámení je dnem doručení oznámení zahájení řízení. Stavebníkovi (jeho zástupci) se 
v souladu s ustanovením § 113 odst. 3 stavebního zákona doručuje oznámení do vlastních rukou. 
 
 

Poučení účastníků: 

 

Účastník řízení je oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí v předmětné věci. Účastník řízení má právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastník řízení se 
může před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 

 

Účastník řízení může podle ustanovení § 94m odst. 3 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 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 ustanovení 94m odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

  
 
  
Ing. Miloš Burian 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rosice. 
Obsah oznámení bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno na úřední desce: .........................................                     Sejmuto dne: ......................................... 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ......................................... 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým 
přístupem. 

Obdrží: 

1. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení dle § 94k  písm. a) stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n 
 sídlo: Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna, IČO: 00282412  
zastupuje Mat.PIS, s.r.o., Drážní 66, 675 73 Rapotice, IČO: 03974162, IDDS: r5r2dfp 
 

2. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 94k  písm. b), stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (obec, na jejímž území má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn): 
Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n 
 sídlo: Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna, IČO: 00282412  
 

3. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 94k  písm. c), stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (vlastník stavby, na které má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné 
věcné právo není-li sám stavebníkem): 
Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n 
 sídlo: Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna, IČO: 00282412  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno-město, Veveří, 602 00  Brno 2 
Vodárenská akciová společnost, a.s. IDDS: siygxrm 
 sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 
EG.D, a.s., IDDS:3534cwz 

sídlo: Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063    
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GasNet, s.r.o., IDDS:  jnnyjs6 

sídlo: Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1, IČO: 27935311  
zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  

 

4. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 94k, písm. e), stavebního zákona, v postavení 
účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být 
společným povolením přímo dotčeno): 
vlastníci pozemků parc.č. dle KÚ: 
197, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 210, 213, 216, 221, 223, 227, 228, 230, 231, 233/1, 235, 237, 240, 
241, 242, 255/7, 256, 257, 258, 261, 262, 704, 709, 714/1, 714/2, 2922/2, 2922/3, 2924/1, 2924/2, 
2926, 2928/1, 2930/1, 2932/1 vše k.ú. Příbram na Moravě 
 

5. Dotčené orgány státní správy: 
Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí, IDDS: 6abbzec 
 sídlo: Palackého nám. 13, 665 01  Rosice u Brna 
Městský úřad Rosice, Odbor stavební úřad, IDDS: 6abbzec 
 sídlo: Palackého nám. 13, 665 01  Rosice u Brna 
ČR-ÚZSVM, IDDS: rq6fs9a 

sídlo: Příkop 11, 602 00 Brno 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 
 sídlo: Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00  Brno 14 
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště 
dopravního inženýrství BO, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 (KRPB-170337-1/ČJ-2021-0603DI-HRB) 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

 
 

6.  Ostatní: 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
 sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00  Brno 2, IČO: 68081758 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., krajské konzultační středisko Jihomoravského kraje, IDDS: 
5ec62h6 
 sídlo: Havlíčkova 4481/44, 586 01  Jihlava 1, IČO: 27163059 
Ing. Milan Zezula, IDDS: r7xcvde 
       Sídlo: Pod nemocnicí 597/9, 62500, Brno  
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Rosice, odbor kancelář starosty - zde 
Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n 
 sídlo: Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna, IČO: 00282412 
 

 
 


		2022-11-16T13:31:23+0000




