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OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha,
které zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13, 602 00 Brno
(dále jen "žadatel") podalo dne 01.11.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů - EXIT 178 Ostrovačice
- Přeložky sdělovacích sítí"
na pozemcích parc. č. 1124 v katastrálním území Domašov u Brna, parc. č. 1088/9, 1088/10, 1088/11,
1088/12, 1088/13, 1092, 2199; vše v katastrálním území Javůrek, parc. č. 1845/13, 1845/14, 1845/15,
1845/16, 1845/17, 1846, 1847; vše v katastrálním území Říčany u Brna. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Stavba obsahuje:
Návrh přeložek sdělovacích kabelů České telekomunikační infrastruktury a.s., které jsou ve střetu se
stavbou „D 1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů - EXIT 178 Ostrovačice“.
Stávající nadjezd DN1-207 (00212-1) na komunikaci 00212 z Domašova do Javůrku přes D1 se bude
rekonstruovat a kabely vedoucí na tomto nadjezdu musí být přeloženy mimo nadjezd. Přeložku řeší
stavební objekt SO 23-452. V řešeném prostoru se nachází místní metalické kabely. Přeložka bude
provedena novými kabely v délce 235 m. Pod dálnicí budou kabely uloženy do chráničky, která bude
instalována řízeným protlakem, tak aby nedošlo k přizvednutí vozovkového souvrství.
Stávající nadjezd DN1-211 na komunikaci z Říčan do Veverských Knínic přes D1 se bude rekonstruovat
a kabely vedoucí na tomto nadjezdu musí být přeloženy mimo nadjezd. Přeložku řeší stavební objekt SO
23-453. V řešeném prostoru se nachází místní i optické metalické kabely. Přeložka bude provedena
novým kabelem a novými trubkami HDPE DN 40 v délce 175 m. Pod dálnicí budou kabel a trubky
uloženy do samostatných chrániček, které budou instalovány řízeným protlakem, tak aby nedošlo
k přizvednutí vozovkového souvrství.
Odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení, ve kterém upouští od ústního jednání.
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Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, úřední dny Po a St 8:0011:30, 12:30-17:00 hod.).
Účastníci řízení se mohou před vydáním rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po výše uvedené patnáctidenní lhůtě pro uplatnění
námitek běží pětidenní lhůta pro seznámení s podklady rozhodnutí. Pokud podklady rozhodnutí nebudou
doplňovány, bude po této lhůtě rozhodnutí vydáno.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

(otisk úředního razítka)
Ing. Daša Plucarová
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Obsah oznámení bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ……………………….

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým přístupem.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (DS)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč, které zastupuje
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova č.p. 271/13, Veveří, 602 00 Brno 2
Obec Domašov, Brněnská 94, 664 83 Domašov (486/2017 – Pi)
Obec Říčany, nám. Osvobození č.p. 340, 664 82 Říčany u Brna (271/2017)
Obec Javůrek, Javůrek č.p. 11, 664 83 Domašov u Brna
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (DS, dodejkou)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 (OM 7 447 17
AC 047620/17/OM)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí
č.p. 449/5, Brno-město, Veveří, 602 00 Brno 2 (8933/2017/Skja)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov (542055/17)
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterou zastupuje
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (5001461523)
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
(15/BRN/188/17/11330/23.2.2017/Dvoř.)
dotčené správní úřady (DS)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. č.p. 3/5, 601 82 Brno
(S-JMK 128 379/2017/OŽP)
Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí, Palackého nám. č.p. 13, 665 01 Rosice u Brna (MR-S
5896/17-OZP/2, MR-S 5896/17-OZP/3, MR-S 6795/17-OZP/2)
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město (258/2017120-SSU/3)
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka č.p. 1, 602 00 Brno 2
(1149/560/17, 34393/ENV/17)
Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní
a dopravního inženýrství, Nad Štolou č.p. 3, 170 34 Praha 7 (MV-61053-2/OBP-2017)
Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany (74835/2017-8201-OÚZ-BR)
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614
00 Brno 14 (HSBM-4-38-7/1-OPST-2017)
Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 481/13, Brno-střed,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (SBS 17170/2017/OBÚ-01/1)
obdrží se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Městský úřad Rosice, Odbor kancelář starosty, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Obecní úřad Domašov, Brněnská 94, 664 83 Domašov
Obecní úřad Říčany, nám. Osvobození č.p. 340, 664 82 Říčany u Brna
Obecní úřad Javůrek, Javůrek č.p. 11, 664 83 Domašov u Brna

