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vEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ozxÁtvtnxÍ o zaHÁrnxÍ sravnnxÍuo ŘÍznxÍ

Městsky rí ad Hodonín, odbor investic a udrŽby, p íslušny podle $ 40 odst. 4, písm. a) zákona č.
I3l1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o pozemních
komunikacích), a dále v souladu s $ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o uzemním
plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon), pově eny vykonem prisobnosti speciálního
stavebního ri adu ve věcech silnic II. a III. tŤídy, místních komunikací a ve ejně p ístupnych
tičelovych komunikací, zahájil na základě žádosti Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí
44913,601 82 Brno, IČ: 70888337 zastoupené Správou a rÍdržbou silnic Jihomoravského kraje,
p íspěvková organizace krajeo Brno, Žerotínovo náměstí 44913, 601 82 Brno, IČ:7093258| (dále
jen stavebník) Ťízení podle $ l09 až 115 stavebního zákona a $ 16 zákona o pozemních
komunikacích ve věci vydání stavebního povolení o pro stavbu:

III| 4254 Mutěnice-Du b any
stavební objekt:

SO 101 Komunikace

na pozemcích: pozemkové parcely číslo: 6440 (PK)' 650911 (PK)' 643513 (PK), 2646ll (PK), 6410
v k.ri. Dub any a3804,352IlI,323712,3|1zl4,3237lL,325016 v k. . Ratíškovice.

Zpracovatelem projektové dokumentace je projektant Laboro ateliér S.r.o.' Bj. Krawce 1130, 565 01
Choce , IČ: 037 06 940, zakázka číslo: 17008, ZpracovarlábÍezen2017, kterou ově il autorizovany
inŽenyt pro dopravní stavby Ing. Petr Valihrach, ČrcetT 1005532.

Stručná charakteristika stavby:
Stavba eší rekonstrulrci silnice III/4254 v extravilánovém.tiseku mezi obcemi. Jedná Se o provedení
recyklace za studena na místě v lvn 0,000-2,465 bude provedeno frézov ní vozovlry s obnovou
krytovych vrstev zesílením. Následné zesílení konstrukce vozovlgl bude provedeno pokl dkou
dvouvrstvého asfaltového k ytr. N sledné zesílení konstrukce vozovlql bude provedeno pokl dkou
dvouvrstvého asfaltového k ytr. Komunikace respektuje stávající ší lavé a směrové ešení. V rámci
stavby budou pročištěny p íkopy a z ízena krajnice ,e ŠD včetně z ízení vodorovného dopravního
značení.
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Městsky ad Hodonín, odbor investic audrŽby,jako speciální stavební ri ad ve smyslu ustanovení $ 15 odst.
1 písm. c) stavebního zákona a $ 40 odst. 4, písm. a) zákona o pozemních komunikacích, oznamuje
rÍčastníkrim Íízení zahájení stavebního ízení v souladu s ustanovením s l12 odst. 1 stavebního zákona a
jelikož jsou mu dob e známy poměry staveniště a Žádost poskytuje dostatečny podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu $ l12 odst. 2 stavebního
zákorn od stního jednání.
Do podkladri rozhodnutí včetně projektové dokumentace lze nahlédnout v kancelá i zdejšího ir adu Národní
t ída 25, (ri ední dny Po,St, Pá).

Účastníci stavebního ízení a dotčené orgány mohou své námitky a závazná stanoviska (pop ípadě drikazy)
uplatnit nejpozději 10 dní ode dne doručení tohoto oznámení (po ukončení vwěšení na ri ední desce),
jinak k nim nebude p ihlédnuto.

Městsky ri ad Hodonín, odbor investice a udržby, speciální stavební tlaď oznamuje zahájení stavebního
ízení ve ejnou vyhláškou. Jedná se o stavbu s vel\ m počtem ričastníkri. Ve ejná vyhláška bude v souladu s

$ 25 odst. 2 zákona č. 50012004 Sb., správní ád, vyvěšena po dobu 15 dn na ri ední desce Městského ri adu
Hodonín (rozhodny termín z hlediska doručení) a na dotčeném obecním ri adu - oÚ Mutěnice, oU Města
Dub any. Písemnost nebo oznámení se zvetejní též zpťrsobem umož ujícím dálko\ai p ístup na
www.hodonin.eu.Patnáctym dnem po vyvěšení se povaŽuje písemnost za doručenou.
okruh častníkťr Íízení je speciálním stavebním adem stanoven dle $ 109 stavebního zákona a jejich
postavení dle $ 27 správního ádu.
Učastník stavebního ízení podle $ 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle $ 27 odst. 1 správního
ádu:

Jihomoravsky kraj, Žerotínovo náměstí 44913, 601 82 Brno, IČ: 70888337 zastoupené Správou a
ridržbou silnic Jihomoravského kraje, p íspěvková organizace kraje, Brno' Žerotínovo náměstí
44913,601 82 Brno, IČ:70932581

Účastníci stavebního Ťízení podle $ 109 odst. 1 písm. c) aŽf) stavebního zákona, v postavení ričastník podle

$ 27 odst. 2 správního ádu:
- vlastník pozemku, na kterém má byt stavba prováděna, není-li stavebníkem, mťtže-li b t jeho

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby p ímo dotčeno,
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má byt stavba prováděna, a Íen, kdo rná k tomuto pozemku

nebo stavbě právo odpovídající věcnému b emenu' mohou-li byt jejich práva prováděním stavby
p ímo dotčena'

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na nětn, mriže-li b;it jeho vlastnické právo prováděním
stavby p ímo dotčeno,

- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému b emenu, mťtže_li byt toto právo

. prováděním stavby p ímo dotčeno,
Učastníci stavebního ízení podle $ 109 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, v postavení častník podle $ 27
odst. 2 správního ádu:

- osoba, o které tak stanoví zvláštní právní p edpis, pokud mohou byt stavebním povolením dotčeny
ve ejné zájmy chráněné podle zvláštních právních p edpis a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v
zemním rozhodnutí.

otisk edního razítka

Ing. Ludmila Živná
referent odboru investic audrŽby



Toto oznámení musí b1.t vyvěšeno po dobu 15-ti dnri. Poslední den této lhrity je dnem doručení.

razitko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby
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Účastník stavebního ízení podte s 109 odst. 1 písru a) a b) stavebního ztÍkona a podle s 27 odst. 1
sprdvního tÍdu:

Jihomoravsky kraj' Žerotínovo náměstí 44913,601 82 Brno' IČ:70888337 zastoupené Správou a rÍdržbou
silnic Jihomoravského kraje, p íspěvková organizace kraje, Brno, Žerotínovo náměstí 44gl3, 601 82
Brno, IČ:70932581 obdrží podle $ 144 odst. 6 sŘ do vlastních rukou.

Účastníci stavebního ízení podle $ 109 odst. 1 písru c) už Í) stavebního ztÍkona, v postavení častníkťt
podle $ 27 odst. 2 spr vního tÍdu:
. podle s 109 písm c) stavebního ztÍkona (vlastník pozemku, na kterém md bj,t stavba provdděna, není-li
stavebníkem)

o Město Dub any, Nám. 1 5.dubna I|49, 696 03 Dub any
o obec Mutěnice' Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
o Dobrovolny svazek obcí Mutěnka, Masarykovo náměstí 30ll,697 01 Kyjov
. Česká republika , Úraď pro zastup ování státu ve věcech maj etkorn-ich, Rašínovo náb e ží 3g0l 42, Nové

Město, Praha2

. podle $ 109 písm d) stavebního ztÍkona (vlastník stavby na pozemku, na kterém md b ,t stavba provdděna
a ten, kdo m k tomuto pozemku nebo stavbě pr vo odpovídající věcnému b emenu):

E.oN Česká republika S.r.o.' F.A.Gerst nera 21 5 t, 37 049 České Buděj ovice
Ceská telekomunikační infrastruktura a.S.' olšanská 268116,130 00 Praha 3

RWE Distribuční služby' s.r.o.' Brno, Plynárenská 499lI, PSČ 657 02
Vodovody a kanalizace Hodonín, &.S., Purky ovaZ933l2,695 11 Hodonín

. podle s 109 písru e) aÍ) stavebního uÍkona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo
md k sousednímu pozemku prdvo odpovídající věcnému b emenu) dle $ 112 odst. 1 stuvebního ztÍkonu se v
p ípadě ízení s velk ,m počtem častník tito častníci identiJikují označením pozemk a staveb
evidovanych v katastru nemovitostí:
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Soupis sousedních pozemkťr na katastru Mutěnice 700444
86416 (PK); 2s77 (PK);2s76 (PK);2s7s (PK); 2s74 (PK); 2s't3 (PK); 2s72 (PK); 2s7t (PK); 2s70t2 (PK);
2s70tt (PK); 2s6e (PK); 2s68 (PK); 2s67t2 (PK); 2s67lI (PK); 2s66 (PK);2s6s (PK); 2s6412(PK); 2s6411
(PK); 2s63 (PK); 2s62 (PK); 2s61 (PK); 2s60 (PK); 2sse (PK); 2sse (PK); 2ss9 (PK); 2ss7 (PK); 2ss6
(PK); zsss (PK); 2ss4 (PK); 2ss3 (PK); 2ss2 (PK); 2ssl (PK); 2ss0 (PK); 2s4e (PK); 2s48 (PK); 2s47
(PK); 2s46 (PK); 2s4s (PK); 2s44 (PK); 2s43 (PK);2s42 (PK); 2s4tt2 (PK); 2s41lt (PK); 2s40 (PK); 2s3e
(PK); 2s38 (PK); 253''t (PK); 2s36t2 (PK); 2s36tI (PK); 2s3s (PK); 2s34 (PK); 2sI8 (PK); 264s13 (PK);
6s09lI (PK); 264sll (PK); 643stI (PK); 2646t3 (PK); 264616 (PK); 64rtl1 (PK); 6413lt (PK); 81211 (PK);
6s3814 (PK); 2s98 (PK); 2s97 12 (PK); 2s9612 (PK); 2s9stI (PK); 2s94t2 (PK); 2s93tt (PK); 2s9212 (PK);
2sell3 (PK); 2sellz(PK); 2s90tI (PK); 2s8et2 (PK); 2s88t3 (PK); 2s88t2(PK); 2s87tl(PK); 2s86t2(PK);
2s8st3 (PK);2s8st1(PK);2s84t2(PK); 2s83tI (PK); 2s82t2 (PK);2s8rl2 (PK); 2s80lt (PK);2s79t2(PK);
2578lÍ (PK); 658012 (PK); 658912 (PK); 658913 (PK);

Soupis sousedních pozemkťt na katastru Dub any 633585
377211;377212;377 517;3775117;377 5lI6;376911;3770;3238;3240;3241;324413;3248;324613,
324911;324913.324914;324912;323714;325017;305911;325212;325315;325715;326413; I72l12;17I9ll;171811;
I 7 I 7 ; l7 | 2 I 23 ;2228 ;3 022;3 023 ;3 I 03 I 5 ;3 I 03 I 2 ;3 1 03 I 4 ;3 0 49 I 5 ;3 0 48 ;3 069 ;

3075;307613;3079;3082;3083;3084;309011;309012;309013;310816;3108/5;3 10814;3108/3;
3 I 08 I 2;3 I I I I 8;3 I 6 5 I 2;3 1 6 5 I I ;3 1 67 I 3 ;3 | 69 ;3 I 7 0 ;3 I 7 1 ;3 I 7 5 ;3 17 6;323 6 ;

. podle $ 109 písrn g) stuvebního ztÍkona - osoba, o které tuk stanoví zvltÍštní prdvní p edpis, pokud mohou
bjlt stavebním povolením dotčeny ve ejné z jmy chrdněné podle zvltÍštních prdvních p edpisti a o těchto
věcech nebylo rozhodnuto v zemním rozhodnutí

obdrží podle $$ 25 odst. l a l44 odst. 2 SŘ ve ejnou vyhláškou

Dotčené správní orgánv a ostatní:
o Policie ČR, rŘ policie JmK, uzemní odbor vnější sluŽby DI, Svatopluka Čecha 7,695 0l Hodonín
. HZS JmK, uzemní odbor Hodonín, t ída B í Čapkri 3,695 03 Hodonín
o Krajs\f ri ad JmK, odbor Životního prost edí, Žerotínovo nám.449l3,601 82 Brno
. Krajská hygienická stanice JmK - uzemní pracoviště, Plucárna Ia,695 27 Hodonín
o Městs\i ri ad Hodonín, odbor ŽP, Národní t ída 25,695 35 Hodonín
o Městslq ad Hodonín, obecny stavení ri ad, Horní Valy 2,695 35 Hodonín
o Městslc ri ad Dub any, odbor vystavby, Nám.15.dubna 1149,696 03 Dub any

Ú adv pro vwěšení a podání zpráw o datu vwěšení a seimutí:
o Městsky ad Hodonín, odbor OKASM, Národní tÍída25,695 35 Hodonín
o Městslqi ri ad Dubriany, Nám.l5.dubna lI49, 696 03 Dub any
. obecní ri ad Mutěnice, Masarykova200,696 l1 Mutěnice
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