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Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) a v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pověřený výkonem 
působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých 
rozhoduje Ministerstvo dopravy, 

na základě žádosti státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem 
Praha 4,  Na Pankráci 56,  IČ 659 93 390 (dále jen „stavebník“) ze dne 18.12.2019,  

zahájil řízení podle § 16 zákona o pozemních komunikacích a §§ 108 až 115 stavebního zákona  
ve věci: 

vydání stavebního povolení  

stavby „I/50 BRANKOVICE, PRŮTAH - VÝMĚNA KRYTU VOZOVKY“ 

v rozsahu stavebního objektu SO 101 „VÝMĚNA KRYTU VOZOVKY SIL. I/50“ 

na pozemcích parcelní číslo 1032/1, 1032/5, 1032/9, 2056/4, 2056/61, 2056/62, 4101/1 a 4181 
v katastrálním území Brankovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský 

podle projektové dokumentace pro stavební povolení objektu SO 101 výše uvedené stavby 
vypracované projektantem Linio Plan, s.r.o. /zodpovědný projektant Ing. František Kokorský, 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1004631/ pod číslem zakázky L-18-012-003. 
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                                                                                                                                                 Č.j. JMK 92539/2020 

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) bylo předmětné řízení podle § 16 zákona o pozemních komunikacích a §§ 108 
až 115 stavebního zákona zahájeno doručením žádosti stavebníka Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, věcně a místně příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu, dne 18.12.2019. K žádosti byla 
připojena projektová dokumentace pro stavební povolení stavebního objektu SO 101 výše uvedené 
stavby vypracované projektantem Linio Plan, s.r.o. /zodpovědný projektant Ing. František Kokorský, 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1004631/ pod číslem zakázky L-18-012-003 (dále jen 
„dokumentace“), a dále plán kontrolních prohlídek stavby.  

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost a její příloha nesplňovala všechny podmínky potřebné 
k pozitivnímu rozhodnutí speciálního stavebního úřadu podle § 115 stavebního zákona, vyzval Krajský 
úřad Jihomoravského kraje písemností č.j. JMK 21458/2020 ze dne 05.02.2020 podle § 111 odst. 3 
stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu stavebníka k odstranění nedostatků a doplnění 
žádosti o náležitosti nezbytné k pozitivnímu rozhodnutí. Stavebníkovi byla ve výzvě k odstranění 
nedostatků žádosti poskytnuta přiměřená lhůta a zároveň byl poučen o následcích neodstranění 
nedostatků. Současně Krajský úřad Jihomoravského kraje podle § 111 odst. 3 stavebního zákona  
a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu a v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu řízení podle §§ 108  
až 115 stavebního zákona ve věci vydání stavebního povolení stavby „I/50 BRANKOVICE, PRŮTAH - 
VÝMĚNA KRYTU VOZOVKY“ v rozsahu stavebního objektu SO 101 „VÝMĚNA KRYTU VOZOVKY  
SIL. I/50“ na pozemcích v katastrálním území Brankovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský přerušil. 
V usnesení o přerušení správního řízení byl stavebník upozorněn, že řízení bude přerušeno na dobu 
nezbytně nutnou a že jakmile budou nedostatky žádosti odstraněny, bude Krajský úřad 
Jihomoravského kraje pokračovat v řízení. Písemnost Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
č.j. JMK 21458/2020 ze dne 05.02.2020 byla stavebníkovi doručena dne 06.02.2020. Následně byla 
žádost dne 15.04.2020, dne 19.05.2020 a dne 26.06.2020 doplněna. Podklady pro rozhodnutí 
speciálního stavebního úřadu v řízení vedeném pod spisovou značkou S-JMK 181197/2019/OD jsou 
žádost a její přílohy, které obsahují všechny předepsané náležitosti dle § 110 stavebního zákona  
a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření  
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Speciální stavební úřad v souladu s dikcí § 111 stavebního zákona přezkoumal doplněnou žádost                 
a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Podle dikce § 15 odst. 2 
stavebního zákona může speciální stavební úřad vydat stavební povolení jen se souhlasem obecného 
stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. 
Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko  
podle § 96b stavebního zákona. Sdělení orgánu územního plánování bylo vydáno Městským úřadem 
Bučovice, odbor územního plánování, rozvoje a investic, Jiráskova 502, Bučovice dne 07.01.2019  
pod č.j. MUB/OÚP-152/2019 baro. Dále speciální stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace  
je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu, že je zajištěn příjezd ke stavbě, že předložené podklady vyhovují požadavkům 
uplatněným dotčenými orgány, a dále ověřil účinky budoucího užívání stavby. 
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Předmětem řízení vedeného pod spisovou značkou S-JMK 181197/2019/OD je oprava vozovky silnice 
I/50 v průtahu městyse Brankovice v místě km 31,454 - 32,466 provozního staničení silnice zahrnující 
pouze součásti této silnice I. třídy. Jedná se o opravu vozovky bez směrové a výškové úpravy  
ve stávajícím šířkovém uspořádání a beze změny příčného klopení vozovky. Součástí objektu SO 101 
je nový ochranný ostrůvek v místě pro přecházení, dále úprava silnice I/50 v místě připojení silnice 
III/43341, dále zřízení nových zastávkových pruhů, včetně výměny celé konstrukce vozovky v délce 
nástupní hrany zastávky, dále úprava nezpevněné krajnice na obou stranách vozovky, dále úprava 
svislých a vodorovných dopravních značek, dále obnova stávajícího bezpečnostního zařízení (svodidla 
a směrové sloupky), a dále výšková úprava horního dílu dotčených dešťových vpustí a zřízení nového 
odvodňovacího žlabu v místě zastávkového pruhu. Součástí objektu SO 101 není úprava obrubníků 
v místě pro přecházení, přechodu pro chodce a nástupiště. Stavba „I/50 Brankovice, průtah - výměna 
krytu vozovky“ musí být koordinována se souvisejícími stavebními objekty podmiňující stavby „I/50 
Brankovice - chodníky“. Součástí projektové dokumentace je přechodné dopravní opatření. Stavební 
úpravy na silnici I/50 mají být prováděny při vyloučení tranzitní dopravy do 3,5 t. Tato tranzitní 
doprava má být vedena po silnici II/429 z Nesovic přes Snovídky, Nemotice a Mouchnice na silnici 
II/432 přes Koryčany a Střílky zpět na silnici I/50. Doprava nad 3,5 t, linková autobusová doprava  
a dopravní obsluha obce Brankovice má být vedena po silnici I/50 kyvadlově v jednom provizorním 
jízdním pruhu délky do 300 m při řízení světelnou signalizací. Po celou dobu uzavírky silnice I/50 mají 
být práce organizovány tak, aby byl umožněn obousměrný průjezd vozidel křižovatkou silnic I/50  
a III/43341 a silnic I/50 a III/05010.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje účastníkům 
řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení podle § 16 zákona  
o pozemních komunikacích a §§ 108 až 115 stavebního zákona ve věci vydání stavebního povolení 
stavby „I/50 BRANKOVICE, PRŮTAH - VÝMĚNA KRYTU VOZOVKY“ v rozsahu stavebního objektu  
SO 101 „VÝMĚNA KRYTU VOZOVKY SIL. I/50“ na pozemcích v katastrálním území Brankovice, okres 
Vyškov, kraj Jihomoravský a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání, které bude 
spojeno s ohledáním na místě  

ve čtvrtek dne 13. srpna 2020 v 9.30 hodin 

se schůzkou dotčených orgánů a účastníků řízení v zasedací místnosti  

Městyse Brankovice, se sídlem Náměstí 101, Brankovice. 

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlížet do spisu řízení vedeného pod shora uvedenou 
spisovou značkou u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy po předchozí telefonické 
domluvě na telefonním čísle 792 414 954 (Ing. Božena Hedvíková) a při ústním jednání. Nechá-li  
se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zmocněnec písemnou plnou moc, kterou  
lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. 
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Účastníci řízení jsou povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat 
správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.   
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Krajský úřad Jihomoravského kraje zároveň upozorňuje dotčené orgány a účastníky řízení,                            
že v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona mohou závazná stanoviska a námitky, 
popřípadě důkazy ve stavebním řízení uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. V souladu s  § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona může účastník řízení 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 výše uvedený rozsah, 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.            

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto řízení je stavba dopravní infrastruktury podle 
ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní  
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předmětů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), je podle dikce § 2 odst. 1 tohoto zákona povinností 
speciálního stavebního úřadu v oznámení o zahájení řízení poučit účastníky o skutečnosti,  
že se na řízení vztahuje tento zákon. Podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby ve stavebním 
řízení, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení 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. 

Na závěr ústního jednání dne 13. srpna 2020 bude v souladu s dikcí § 36 odst. 3 správního řádu  
dána před vydáním stavebního povolení stavby „I/50 BRANKOVICE, PRŮTAH - VÝMĚNA KRYTU 
VOZOVKY“ v rozsahu stavebního objektu SO 101 „VÝMĚNA KRYTU VOZOVKY SIL. I/50“  
na pozemcích v katastrálním území Brankovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský účastníkům řízení 
vedeného pod spisovou značkou S-JMK 181197/2019/OD možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. Tento způsob vedení řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti 
správního řízení podle § 6 odst. 1, 2 správního řádu a v souladu s procesními právy účastníka 
správního řízení podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu. Následně bude v řízení 
vedenému pod shora uvedenou spisovou značkou vydáno meritorní rozhodnutí.  

 

 

 

Ing. Božena Hedvíková,  v.r.   

referent  oddělení  pozemních komunikací 
a oprávněná úřední osoba odboru dopravy 
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Otisk razítka 

 



 

 

                                                                                                                                                 Č.j. JMK 92539/2020 
Doručí se: 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:  

 Česká republika v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., se sídlem Praha,  
Na Pankráci 56, IČ 659 93 390, adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
Závod Brno, Šumavská 33, Brno, stavebník, vlastník stavebních pozemků parcelní číslo 1032/1, 
1032/5 a 1032/9 v katastrálním území Brankovice a stavby silnice I/50, na níž má být provedena 
změna - D 

 Městys Brankovice, se sídlem Náměstí 101, Brankovice, IČ 002 91 668, vlastník stavebních 
pozemků parcelní číslo 2056/61, 2056/62, 4101/1 a 4181 v katastrálním území Brankovice,  
vlastník stavby dotčených místních komunikací, vlastník stavby vodovodu, kanalizace a veřejného 
osvětlení v dotčeném území - D 

 Pan Josef Podejma, narozen 19.05.1956, bytem Chaloupky 51, 683 33 Brankovice, vlastník 
stavebního pozemku parcelní číslo 2056/4 v katastrálním území Brankovice - L 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6,  
IČ 040 84 063, vlastník stavby sítě elektronických komunikací v dotčeném území - D 

 E. ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 280 85 400,  
vlastník stavby elektrického vedení v dotčeném území - D 

 GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 272 95 567 v zastoupení  
GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 279 35 311, vlastník stavby 
STL plynárenského zařízení v dotčeném území - D 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:  

 Vlastníci dotčených sousedních nemovitostí parcelní číslo 11, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 24/1, 171, 
175,  178, 182, 184, 186, 187, 188, 191, 192, 194, 200, 204, 206, 214/1, 214/2, 225, 226, 227/1, 
229, 230, 231, 243, 247, 248, 250/1, 250/2, 253, 254, 262, 264, 265/1, 265/2, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,  277, 278, 279, 281,  287, 288, 291/1, 291/2, 292, 293, 302, 
304, 309, 310, 311, 316, 317, 318, 326, 330, 332, 339/1, 339/2, 342, 343, 344, 353, 362, 363, 
401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 406/1, 
466/1, 466/2, 495, 748/1, 748/2, 748/3, 748/4, 748/5, 748/11, 750/2, 750/3, 750/4, 753/1, 753/2, 
753/3, 753/4, 1031, 1032/3, 1032/4, 1032/7, 1032/17, 1032/27, 1033/1, 1033/2, 1034/3, 1038/1, 
1038/3, 1038/4, 2048, 2051, 2054, 2055/42, 2055/43, 2055/58, 2055/73, 2055/83, 2055/92,  
2055/93, 2056/5, 2056/6, 2056/7, 2056/12, 2056/14, 2056/42, 2056/43, 2056/60, 2056/63, 
2056/64, 2056/65, 2107, 2108, 2213/2, 2236/3, 2236/10, 2237/1, 2237/2, 2237/4, 2237/6, 
2238/1, 2238/3, 2238/4, 2238/5, 2239/2, 2254/4, 2254/5, 2254/6, 2257/1, 2257/3, 2260/2, 
2260/3, 2260/4, 2263/1, 2263/3, 2266/2, 2266/3, 2269/1, 4092/1, 4092/5, 4092/6, 4101/2, 
4101/3, 4101/7, 4101/8, 4149 a 4172 v katastrálním území Brankovice, vlastníci staveb dotčených 
pozemních komunikací nižší třídy a kategorie a koryta vodního toku  - oznámení se doručuje 
veřejnou vyhláškou. 
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Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak,  
že se písemnost vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a současně bude 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost 
považována za doručenou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………………………………………              Sejmuto dne:…………………………………………………. 
                                     razítko a podpis oprávněné osoby                                                        razítko a podpis oprávněné osoby                
 

 

Dotčené orgány: 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní 
policie, Kounicova 24, Brno, IČ 751 51 499, k rukám Ing. Lubomíra Sedláka - D 

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, Brno, IČ 710 09 191,                                 
adresa pro doručování: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Územní pracoviště 
Vyškov, Nádražní 7, Vyškov - D 

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Brno, IČ 708 84 099,                    
adresa pro doručování: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, 
Hasičská 425/2, Vyškov - D 

 Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha, IČ 601 62 694, adresa pro doručování: Sekce nakládání 
s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, Oddělení ochrany územních zájmů Morava, 
Svatoplukova 2687/84, Brno - D 

 Městský úřad Bučovice, odbor územního plánování, rozvoje a investic, Jiráskova 502, Bučovice,  
IČ 002 91 676 - D 

 Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu, 
obecný stavební úřad, Jiráskova 502, Bučovice, IČ 002 91 676 - D 

 Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení životního 
prostředí, Jiráskova 502, Bučovice, IČ 002 91 676 - D 
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 Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu, 
silniční správní a speciální stavební úřad, Jiráskova 502, Bučovice, IČ 002 91 676 - D 

 Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, úsek silniční dopravy, Jiráskova 502, Bučovice,  
IČ 002 91 676 - D 

 Úřad Městyse Brankovice, silniční správní úřad, se sídlem Náměstí 101, Brankovice,  
IČ 002 91 668 - D 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy, zde - L 

 

Dále se doručí: 

 Úřad Městyse Brankovice, se sídlem Náměstí 101, Brankovice, IČ 002 91 668 - D 

se žádostí o zajištění zasedací místnosti a se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své  
úřední desce  na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného  vyvěšení po uvedenou 
dobu.   
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