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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 
oznámení o vydání 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

Č.j.: MUH/74553/18/393, Sp.zn.: dop/14713/18/393 

 
 
Obec Němčičky, IČO 00283401, Němčičky č.p. 221, 691 07  Němčičky, 
kterého zastupuje Vojtěch Holub, IČO 03271064, Kovářská č.p. 1409, 696 62  Strážnice 

(dále jen "žadatel") podal dne 03.10.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Bezbariérové chodníky Němčičky II. etapa 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1948/1, 3351/13, 3351/17, 3351/18, 3842/1 v katastrálním území 
Němčičky u Hustopečí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné 
řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 

Stavba řeší rekonstrukci stávajících chodníků v obci Němčičky. PD má za úkol uvést stávající stav do souladu s 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. (dále „vyhláška“). Stávající chodníky tuto vyhlášku nesplňují a zároveň jsou v havarijním 
stavu. Tato projektová dokumentaci řeší již II. etapu, která směrově navazuje etapu I. 

 

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: 

• SO 101 - Chodník 

• SO 102 - Opěrná zeď 

 

SO 101-Chodník   
Na začátku trasy bude nový chodník navazovat místem pro přecházení na I. Etapu. Napojení bude přes místo 
pro přecházení délky 7,50 m. Druhé místo pro přecházení bude provedeno také na konci stavby. Toto místo pro 
přecházení bude provedeno přes silnici III/42111. Jeho délka bude 7,0 m a šířka 2,5 m. Obrubníky budou u míst 
pro přecházení provedeny nájezdové 100/15/15 s převýšením +2 cm. U sníženého obrubníku bude proveden 
varovný pás z červené slepecké betonové dlažby. Mezi varovným pásem a zámkovou dlažbou se sraženou 
hranou, bude vložena rovinná dlažba 20x20 cm se sraženou hranou. Signální pás zde proveden nebude. 
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Směrově budou nové chodníky v co největší míře kopírovat chodníky stávající a také silnici III/42111. V místech 
budoucího podélného stání (podél silnice III/42111) bude chodník proveden za stáním. Zde bude za chodníkem 
nová opěrná zeď z palisád. Celková délka řešených chodníků je cca 400 m. 
V celé délce bude šířka chodníku provedena 1,50 m - 2,00 m (šířka betonové dlažby). Pouze ve dvou místech 
(stávající soukromá terasa a stávající chodník u místa pro přecházení naproti) bude šířka chodníku zúžena na 
1,35 m v délkách 8,00 m a 4,50 m. Zde bude řešena výjimka speciálním stavebním úřadem. Příčný sklon 
chodníku bude proveden max. 2,00%. Konstrukce chodníku bude vysoká 240 mm s povrchem z betonové 
dlažby 20/10/6 cm. 
Chodník je navržen tak, aby niveleta v co největší míře respektovala stávající stav a byly dodrženy příslušné 
normy. Podélný sklon chodníku nepřekročí v celé délce stavby 3,00 %. Stavba se nachází v rovinatém terénu. 
Od silnice III/42111 bude chodník oddělen silničním obrubníkem 100/25/15 s nášlapem +10 cm. V místech 
napojení samostatných sjezdů na silnici bude osazen silniční nájezdový obrubník 100/15/15 s nášlapem +5 cm 
(u míst pro přecházení nášlap +2 cm). Přechody mezi nájezdovými obrubníky (100/15/15) a klasickými silničními 
obrubníky (100/25/15) budou provedeny přechodovými obrubníky délky 1,0 m. V místech, kde je chodník 
odsunut za budoucí parkovací podélné stání bude od stání oddělen silničním obrubníkem 100/25/15 s 
nášlapem +10 cm. 
Na druhé straně chodníku bude vždy zajištěna vodící linie pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Zajištěna bude chodníkovým obrubníkem 100/25/10 zvýšeným o 6 cm, novou opěrnou zdí z palisád, 
nebo stávajícími opěrnými zídkami. V místě vjezdů a napojených zpevněných ploch bude obrubník s nášlapem + 
6 cm snížen do úrovně plochy chodníku v délce nájezdu, případně v délce napojení zpevněných ploch. V 
místech přerušení vodící linie na větší délku než 8,00 m, bude použita umělá vodící linie z drážkované dlažby 
šířky 0,40 m. 

 

Vjezdy 
V místech samostatných vjezdů (do garáží rodinných domů, na soukromé pozemky apod.) bude povrch 
chodníku zhotoven z betonové dlažby 20/10/8 cm šedé barvy. Pro zesílení konstrukce bude v místech vjezdů 
provedena větší tloušťka podkladních vrstev ze dvou vrstev štěrkodrtí frakce 0-63 mm tloušťky 150 mm. Vjezdy, 
které se napojují přímo na komunikaci, budou od komunikace odděleny pomocí sníženého silničního obrubníku 
100/15/15 s nášlapem +5 cm. U sníženého obrubníku bude proveden varovný pás šířky 0,40 m ze slepecké 
dlažby červené barvy. Mezi varovným pásem a zámkovou dlažbou se sraženou hranou, bude vložena rovinná 
dlažba 20x20 cm se sraženou hranou. Mezi sníženým a zvýšeným silničním obrubníkem, bude vždy vložen 
obrubník přechodový. V místě, kde se nachází 5 vjezdů vedle sebe, bude v délce 18,70 m proveden obrubník se 
sklonem horní hrany 40 stupňů. Zde varovný pás nebude. 
Zadní chodníkový obrubník, bude v místech vjezdů osazen do výšky plochy vjezdu. Plochy vjezdů jsou od 
snížené obruby rampově vyspádovány tak, aby byla zachována minimální průchozí šířka chodníku 0,90 m a 
sklony ramp nepřesáhnou hodnotu 12,5 %. 

 

Hmatová dlažba 
Hmatová (slepecká) dlažba musí mít dostatečný hmatový kontrast. Bezbariérové úpravy splňují vyhlášku MMR 
ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Materiál 
použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-.06. 

 

Úprava okolních ploch 
V místech, kde je chodník přimknut přímo ke komunikaci, bude za novou obrubou také provedena oprava 
komunikace. Bude provedeno odfrézování asfaltového krytu šířky 0,3 m a v tloušťce 100 mm a poté budou 
položeny dvě vrstvy z asfaltového betonu: ACP 16 + tloušťky 50 mm a ACO 11+ tloušťky 50 mm. Spára v místě 
napojení na stávající asfaltový kryt bude proříznuta vtl. min. 100 mm a následně bude zalita modifikovanou 
asfaltovou zálivkou. 

 

Úprava okolních objektů 
Veškeré povrchové znaky a objekty nacházející se v ploše řešených chodníků budou výškově upraveny do 
navržené nivelety. Stávající zpevněné plochy (s nestmeleným nebo dlážděným krytem) napojené na 
rekonstruovaný chodník budou v šířce 0,5 m napojeny stávajícím materiálem do hloubky 200 mm. Betonové 
kryty budou v šířce 0,5 m odstraněny a nahrazeny novým krytem tloušťky 150 mm z betonu C25/30 XF3 se 
štěrkopískovým podkladem tloušťky 100 mm. 
Nezpevněné plochy podél chodníku budou zasypány stávající zeminou. Po provedení zásypu zeminou bude 
provedeno ohumusování ornicí tloušťky 0,1 m v šířce 0,5 m (v případě, že nebude k dispozici ornice, lze použít 
vhodnou zeminu z odkopávek). Poté bude provedeno zatravnění (osetí travním semenem). 
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SO 102 - Opěrná zeď 

Tento stavební objekt řeší výstavbu nové opěrné zdi, která bude rekonstruovaný chodník z části lemovat. Bude 
tak provedeno v místě, kde bude chodník odsazen za budoucí podélné stání. Opěrná zeď je zde nutná z důvodu 
velkého stávajícího svahu. Délka opěrné zdi je navržena 111 m. Zeď bude provedena v šířce 20 cm z betonových 
palisád. Výška nově navržené zdi bude proměnná v závislosti na výšce stávajícího terénu (místní komunikace za 
zdí). 

Odvodnění chodníku bude zajištěno stávajícím způsobem, a to pomocí příčných a podélných spádů přímo na 
komunikaci III/42111. 
Svody ze střech nebudou po domluvě s investorem řešeny. 

 
Sousední parcely: 
- st. p. 81, 83, 98, 99/2, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 134, 446, 

539, parc. č. 81, 84/2, 87, 1949/1, 3351/9, 3351/10, 3873, 3874, 3885 v katastrálním území Němčičky u 
Hustopečí. 

 

Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální 
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 
a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního 
zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 
své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hustopeče, úřední dny Po a St 8 - 17). 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové 
dokumentaci, připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí 
ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se 
stavbou souhlasí. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme 
účastníkům řízení, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k těmto podkladům ve lhůtě 5 
dní ode dne vypršení patnáctidenní lhůty po doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady 
rozhodnutí, speciální stavební úřad ve věci rozhodne. 

 

Poučení: 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři číslo 546, odboru dopravy - Městský úřad 
Hustopeče, po telefonické domluvě na č. tel. 519 441 098, v úřední dny Po a St 8 - 17, v Út a Čt 8 – 12. 

Účastníkům je v souladu s § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů dána 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v 
uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, 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 společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
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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. 

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; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 
 
 
 
 
  

„otisk razítka“ 

 

Mgr. Dana Prajková  
vedoucí odboru dopravy                                          
                                                            
 
vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 
 
jmenovaný zástupce: Hana Řeháková 
oprávněná úřední osoba k podpisu rozhodnutí a usnesení 

 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Němčičky 
způsobem umožňující dálkový přístup). Patnáctým dne po vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče se tato 
písemnost považuje za doručenou 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 
 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 

 

 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Němčičky, IDDS: 4ynb28y 
 sídlo: Němčičky č.p. 221, 691 07  Němčičky 
Vojtěch Holub, IDDS: cc7p6kv 
 místo podnikání: Kovářská č.p. 1409, 696 62  Strážnice 
Jihomoravský kraj, Majetkový odbor, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza 
 sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02  Břeclav 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
E.ON Česká republika, s. r. o., RS Hodonín, IDDS: 3534cwz 
 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
  
Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona a § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu: 
Tito účastníci řízení jsou vyrozuměni touto veřejnou vyhláškou. Jedná se o všechny vlastníky sousedních pozemků 
nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo společným povolením přímo dotčeno: parc. č. st. p. 81, 83, 
98, 99/2, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 134, 446, 539, parc. č. 81, 
84/2, 87, 1949/1, 3351/9, 3351/10, 3873, 3874, 3885 v katastrálním území Němčičky u Hustopečí. 

 
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02  Břeclav 2 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02  Břeclav 2 
MěÚ Hustopeče, OÚP, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
MěÚ Hustopeče, OŽP, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
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