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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO
ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 10.11.2021 podala Krajská správa a údržba SK, p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha
5 Smíchov zastoupena dle doložených plných mocí společností Ing. Karolinou Pešatovou, IČ: 874
57 270, Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6 žádost o vydání společného územního a stavebního
povolení pro stavbu:

„III/11220 BOROVNICE
MOSTY EV.Č. 11220-1 A 11220-2“
na pozemcích p.č. 3319/5, p.č. 3086, p.č. 3087/3, p.č. 2634/1, p.č. 2634/2, p.č. 3047, p.č. 3100/1,
p.č. 3050, p.č. 3331, p.č. 2899/4, p.č. 3053/1, p.č. 3056, p.č. 3079, p.č. 3081, p.č. 3084, p.č. 2640/1,
p.č. 29184, p.č. 2930/1, p.č. 2930/2, p.č. 3049, p.č. 3053/3, p.č. 3097, p.č. 3290, p.č. 3305, p.č. 3314,
p.č. 3319/1, p.č. 3319/6, p.č. 3319/8, p.č. 3319/15, p.č. 3319/20, p.č. 3319/24, p.č. 3276/1, p.č. 3286,
p.č. 3336/1 a p.č. 3336/2, vše v k.ú. Borovnice, obec Borovnice a dále na pozemcích p.č. 2259/3, p.č.
2241, p.č. 2253, p.č. 2259/1, p.č. 2260/3, p.č. 2261/1, p.č. 2268/13, p.č. 3274, p.č. 3275, p.č. 3320/15,
p.č. 3276/2, p.č. 3278/1 a p.č. 3320/32 v k.ú. Otročice obec Čechtice, okres Benešov. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech
silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný dle
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
„stavební zákon“), oznamuje dle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení územního a
stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.
Stavba obsahuje:
SO 001 BOURACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍHO MOSTU EV.Č. 11220-1 – kdy bude stávající most na silnici č.
III/11220 demolován a bude nahrazen mostem novým. SO 002 BOURACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
EV.Č. 11220-2 – most se nachází v intravilánu obce Borovnice a bude demolován a nahrazen novým
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mostem. SO 101 ÚPRAVA KOMUNIKACE – jedná se o rekonstrukci silnice č. III/11220 v délce 1,962
km v úseku od křížení se silnicí č. II/112 na začátku obce Borovnice do křížení se silnicí č. III/11222
v obci Otročice. Dojde k odfrézování povrchu, kdy budou provedeny opravy lokálních poruch
konstrukce vozovky a následně dojde k pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky. Též dojde
k obnově příkopů podél komunikace a umístění odvodňovacích rigolů. Součástí bude i zpevněný
přejezd rigolu v místě přístupové cesty v km 0,860 km a dále budou položeny obruby rigolu podél
stávající uliční v pustě (v km 1,777,24) vpravo v délce 174 m. Stávající propustky sjezdů budou
vyčištěny. SO 102 ÚPRAVA CHODNÍKU V OBCI – jedná se o dva úseky mezi km 0,31884 a km 0,37459
a dále v km 0,40217 až km 0,49762 vlevo. Základní šířka chodníku bude 1,5 m, na začátku a konci
bude realizován snížený obrubník. Povrch chodníku bude tvořit betonová dlažba a bude ohraničen
silničním obrubníkem. SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 11220-1 – most převádí komunikaci
silnice č. III/11220 v obci Borovnice ve směru na Otročice. Nosná konstrukce mostu bude tvořena
rámovou konstrukcí o světlosti 4000 x 1740 mm, vnitřní dolní hrana bude vytvarovaná v dostředném
sklonu. Šíře horní desky bude 3250 mm uprostřed rozpětí. Horní hrana desky bude kopírovat podélný
a příčný sklon vozovky a protisklonem v místě osy odvodnění. Rámová konstrukce bude převádět
vodoteč v podélném sklonu. Na vtoku a výtoku bude plynule navazovat na tvar uhlových zdí před a
za mostním objektem. Křídla mostu budou součástí čela ukončujícího rámovou konstrukci.
Na předpolích mostu a v místech krajnic za mostem bude provedena kompletní výměna vozovkového
souvrství. Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným sklonem po povrchu vozovky. Římsy jsou
navrženy jako železobetonové monolitické a budou kotveny kotvami do vývrtu a na křídlech třmínky
vyčnívajícími z horní plochy křídel. Na mostě bude zábradlí se svislou výplní. Rozměry nového
mostního otvoru jsou větší oproti stávajícímu mostu.SO 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 11220-2 Nosná konstrukce mostu bude tvořena rámovou konstrukcí o světlosti 4000 x 1770 mm, vnitřní dolní
hrana bude vytvarovaná v dostředném sklonu. Šíře horní desky bude min. 550 mm uprostřed rozpětí.
Horní hrana desky bude kopírovat podélný a příčný sklon vozovky a protisklonem v místě osy
odvodnění. Rámová konstrukce bude převádět vodoteč v podélném sklonu. Křídla mostu budou
součástí čela ukončujícího rámovou konstrukci. Na předpolích mostu a v místech krajnic za mostem
bude provedena kompletní výměna vozovkového souvrství. Odvodnění mostu je řešeno podélným a
příčným sklonem po povrchu vozovky. Římsy jsou navrženy jako železobetonové monolitické a budou
kotveny kotvami do vývrtu a na křídlech třmínky vyčnívajícími z horní plochy křídel. Most bude
vybaven na římse zábradelním svodidlem. Rozměry nového mostního otvoru jsou větší oproti
stávajícímu mostu. Ostatní podrobnosti viz PD.

Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek
k jejímu provádění, upouští ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od místního
šetření a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
mohou uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim
nebude přihlédnuto.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout přede dnem ústního jednání na
Městském úřadu ve Vlašimi, odboru dopravy a silničního hospodářství (dveře číslo 003) v úřední dny
a hodiny
PONDĚLÍ
8:00 h – 17:00 h
STŘEDA
08:00 h – 17:00 h
vždy po předchozí domluvě a nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc,
opravňující ho k takovému postupu.
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Poučení:
Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí, opatření nebo vyjádření k projektové dokumentaci
(vyžadované zvláštním předpisem) bylo získáno před oznámením zahájení stavebního řízení a bylo
připojeno k žádosti o stavební povolení nebo následně doplněno, nesdělí ve stanovené lhůtě
stanovisko k předmětné stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou
souhlasí.
Účastník řízení může dle ustanovení § 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 účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o
asanaci území, se dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem
k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají účastníci řízení
možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke způsobu jejich zjištění,
případně navrhnout jejich doplnění speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost
k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu jeden týden od shora uvedené lhůty. Po uplynutí
tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba
Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: _________________

Sejmuto dne: ____________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obec Borovnice a Městys Čechtice (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu
písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat
potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce)

Obdrží:
Navrhovatel:
Ing. Karolilna Pešatová, Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního - obdrží jednotlivě
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec Borovnice, 257 65 Čechtice
Městys Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
František Martínek, Borovnice 38, 257 65 Čechtice
Radek Babický, Písnická 757/54, 142 00 Praha Kamýk
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David Hrdina, Borovnice 39, 257 65 Čechtice
Ludmila Batíková, Husinecká 948/14, 130 00 Praha – Žižkov
Římskokatolická farnost Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice
František Nebřenský, Smetanova 140, 257 65 Čechtice
JUDR. Miroslava Hrehorová, Jeremenkova 1171/102, 140 00 Praha Podolí
Pavlína Veningerová, Borovnice 12, 257 65 Čechtice
MVDr. Zdeněk Kadlec, Smetanova 844, 583 01 Chotěboř
Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - obdrží veřejnou vyhláškou - identifikováni dle
označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, p.č. st 93/1, p.č. st. 140, p.č. st.
178, p.č. st. 215, p.č. 2629/3, p.č. 2768/2, p.č. 2872/1, p.č. 2874, p.č. 2876/1, p.č. 2876/3, p.č.
2876/4, p.č. 2887/3, p.č. 2899/1, p.č. 2917/1, p.č. 2931/3, p.č. 3024/11, p.č. 3095, p.č. 3101/1, p.č.
3101/4, p.č. 3319/4, p.č. 333 a , p.č. 3831, vše v k.ú. Borovnice.
Vlastníci, provozovatelé inženýrských sítí:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň
VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec
Dotčené orgány:
MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim (ochrana ZPF, orgán ochrany
přírody a krajiny, odpadové hospodářství, vodoprávní úřad)
MěÚ Vlašim, odbor územního plánování, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Krajská hygienická stanice SK Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
Hasičský záchranný sbor SK, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
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