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SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Obec Hostěradice, IČ 00292834, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice podala dne 14.12.2020 na odbor
dopravy MěÚ Moravský Krumlov žádost o vydání společného povolení pro stavbu
„Most přes Míšovický potok na č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě“
na pozemcích parc. č. 9077/6, 9076/6, 8899/5, 8899/2, 9075/1 a 317/6 v k.ú. Hostěradice na Moravě
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení) ve výše
uvedené věci.
Stručný popis stavebního záměru:
Stavba se nachází v intravilánu obce Hostěradice na místní komunikaci v místě křížení s Míšovickým potokem a
řeší náhradu stávajícího mostu novým mostem v mírně posunuté poloze.
Demolice:
Stávající most o jednom poli tvoří železobetonová deska uložená na betonových opěrách. Půdorysně se most
nachází v přímé mezi dvěma protisměrnými oblouky. Most se nachází ve vrcholovém zakružovacím oblouku.
Šířka mostu je cca 3,5 m. Na okrajích mostu jsou osazeny ocelové nosníky I-500 tvořící zároveň součást
záchytného systému na mostě. Šířka komunikace před a za mostem je cca 4,0 m. K nosníkům je připevněno
trubkové zábradlí s odrazným úhelníkem. Volná šířka mostu mezi odraznými úhelníky je cca 3,0 m. Jedná se
tedy o jednopruhovou komunikaci. Stávající most je ve špatném technickém stavu. Mostní svršek a příslušenství
- hlavně záchytné systémy jsou ve velmi špatném stavu. Volná šířka není pro potřeby obce vyhovující.
Novostavba nově navrženého mostu:
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude most celkově rekonstruován a nahrazen novým
železobetonovým rámem o jednom poli. Nový most je oproti stávajícímu v mírně posunuté poloze. Dále byl
mírně natočen. Šikmost nového mostu je navržena 65,0°. Nový most je oproti stávajícímu rozšířen na
dvoupruhovou komunikaci bez chodníků.
Směrové řešení komunikace bude mírně upraveno v závislosti na půdorysné poloze, natočení a rozšíření nového
mostu. Most se nachází v přímé mezi dvěma protisměrnými kružnicovými oblouky o poloměru 7,5 a 40,0 m.
Nová niveleta byla oproti stávající mírně upravena. Výška v bodě křížení byla přibližně zachována. Niveleta na
mostě klesá ve směru staničení ve sklonu 1,0 %. Před mostem se nachází vrcholový zakružovací oblouk. Příčný
sklon na mostě je navržen střechovitý 2,5 %. Komunikace bude před a za mostem plynule napojena na stávající
stav. Úprava komunikace je navržena v celkové délce 37,0 m.
Nový most je navržen jako masivní monolitický otevřený železobetonový rám s rovnoběžnými zavěšenými křídly
založený na mikropilotách. Délka přemostění nového mostu je navržena 7,175 m (kolmá 6,5 m). Délka mostu je
navržena 11,675 m. Šířka mostu je navržena 7,0 m.
Most bude po obou stranách vybaven železobetonovými římsami s odrazným obrubníkem výšky a ocelovým
mostním zábradlím se svislou výplní.
Koryto pod mostem je navrženo jako lichoběžníkové , pod mostem bude v obrysu mostu zpevněno dlažbou
z lomového kamene do betonu. Délka zpevnění v ose potoka je navržena 10,7 m. Koryto bude před a za mostem
plynule napojeno na stávající stav a vyčištěno od nánosů. Za mostem budou ve zpevnění zřízeny skluzy zaústěné
do koryta potoka.
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Rekonstrukce mostu bude prováděna v jedné etapě. Demolice stávajícího mostu a výstavba nového bude
probíhat za vyloučeného provozu na řešené místní komunikaci. Objízdná trasa nebude při rekonstrukci mostu
značena. Pro potřebu obslužnosti nemovitostí podél komunikace bude nadále možný přístup z obou stran od
silnice II/400. Po mostě není vedena veřejná autobusová doprava.
Pozemky stavební (k.ú. Hostěradice na Moravě) :
9077/6 (orná půda) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice
9076/6 (orná půda) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice
8899/5 (koryto vodního toku) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice
8899/2 (koryto vodního toku) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice
9075/1 (ostatní komunikace) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice
317/6 (ostatní komunikace) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice
Pozemky dočasného záboru po dobu provádění stavby:
346/1 v k.ú. Hostěradice na Moravě (zahrada) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice
Správcem Míšovického potoka je Povodí Moravy s.p.
Umístění stavby je zřejmé z výkresu č. C2 projektové dokumentace – katastrální situační situace, který je
nedílnou součástí tohoto oznámení.
Stavba bude realizována podle projektové dokumentace z 11/2020 ověřené Ing. Martinem Řehulkou,
autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT 1003412).
Jelikož žadatelem byly v průběhu správního říízení doplněny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci,
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm.
a) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 zákona č. 183/2006
Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb.
(správní řád) dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí a určuje k tomu v souladu s ust. § 39
odst. 1 správního řádu
lhůtu 10 dnů od doručení tohoto sdělení.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené v kanceláři MěÚ Moravský Krumlov, odbor
dopravy, náměstí Klášterní 125, přízemí vlevo, dveře č. 101 (úřední dny Po a St 8-16.30 hod.). Nechá-li se
některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Ing. Blanka Kaimová
pověřená úřední osoba
pozemní komunikace
a silniční hospodářství

Doručí se:

Příloha: situace stavby se zákresem do KN, výkres č. C2 projektové dokumentace
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 25-ti dnů na úřední desce MěÚ Moravský Krumlov a na úřední
desce Obecního úřadu Hostěradice včetně vyvěšení způsobem umožňující dálkový přístup. S vyznačením doby
vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Moravský Krumlov, odboru dopravy.
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Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.
Vyvěšeno dne ........................
Sejmuto dne ...............................
Podpis a razítko odpovědné osoby: .............................................................
Doručí se : dle ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů správního
řádu:
Účastníci řízení podle ust § 94k písm.a) a b) stavebního zákona :
Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona :
Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona :
Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 002 Brno
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech 1718/8, 140 21 Praha
MO ČR, Sekce ekonomická
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
Technické služby Hostěradice, 57/, 67171 Hostěradice
Účastníci řízení ust. § 94k písm.e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Všichni majitelé sousedních nemovitostí dle přiloženého situačního výkresu „katastrální situace“ č. 2
zpracovaného na podkladě katastrální mapy, který je přílohou tohoto oznámení. Situační výkres „katastrální
situační výkres“ B.1 je součástí projektové dokumentace stavby.
Dotčené orgány (DS):
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, Pražská 2486/59, 670 20 Znojmo
MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí
MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
MěÚ Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo
Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Archeologický ústav, akademie věd ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

