MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Eva Matějková
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Město Vlašim
Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO
ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 03.10.2022 podal Středočeský kraj, IČ: 708 91 095, Zborovská 81/11, 150 2 Praha 5 – Smíchov
zastoupený společností IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČ: 276 89 328, Vodní 1,
602 00 Brno (dále jen „žadatel“) žádost o vydání společného územního a stavebního, pro stavbu:

„II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-015“
na pozemcích (katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku)
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Stavba obsahuje:
SO 101 – Silnice II/113 – jedná se o rekonstrukci silnice v intravilánu obce Bílkovice ve směru na
Radošovice s návazností na stávající dopravní síť v celkové délce 2468,18 m. Rekonstrukce silnice
bude provedena ve stávajícím prostorovém uspořádání. V km 1,328 – 1,378 (proniká pramen) –
dojde k odstranění veškerých konstrukčních vrstev vozovky včetně podloží. V úrovně parapláně je
navržen systém drenážních trubek s vyvedením do pravého násypového svahu. Poté bude položena
nová zóna z kamenité sypaniny. Stávající dotčené příkopy včetně zatrubněních vjezdů budou
pročištěny. . Dále dojde ve zbývající části řešeného úseku silnice k obnově obrusné vrstvy vozovky
v intravilánu obce Bílkovice a k navýšení nivelety vozovky o novou obrusnou vrstvu včetně opravy
trhlin. Ostatní podrobnosti viz PD SO 101.
SO 102 – Propustek v km 1,88342 – jedná se o rekonstrukci propustku v celkové délce 12,129 m a šíři
1,1 m. Nosná konstrukce bude z PP korugované hrdlové trouby v délce 10,242 m. Trouby budou
obetonovány železobetonem. Prostor vtoku a výtoku bude odlážděn dlažbou z lomového kamene a
na koncích dlažby budou vybetonovány příčné prahy z prostého betonu (horní povrch prahů bude
překryt kamennou dlažbou). Dále budou na vtoku položeny odvodňovací tvárnice. Ostatní
podrobnosti viz PD SO 102.
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SO 103 – Propustek u mlýna – jde o rekonstrukci stávajícího propustku, jehož nová konstrukce bude
uzavřeného ŽB rámu a celková délka přemostění 2,318 m, Na mostovce budou zřízeny asfaltové
vrstvy vozovky a na stranách bude opatřena ŽB římsami. Prostor vtoku a výtoku bude odlážděn
dlažbou z lomového kamene. Za propustkem po levé straně bude navazovat gabionová zídka v délce
8,0 m a výšky 2,5 m. příkop před gabionovou zdí bude zpevněn dlažbou z lomového kamene. Ostatní
podrobnosti viz PD SO 103.
SO 104 – Propustek v km 0,96347 – účelem rekonstrukce propustku je vybudování nového trubního
propustku, který bude mít šíři 9,550 m. Bude proveden jako kolmý z hrdlových ŽB trub uložených
na základovou desku a polštář ze štěrkodrti. Propustek bude proveden na vtoku s vtokovou jímkou
a na výtoku se šikmým čelem. Izolace budou provedeny z asfaltových nátěrů. Zásyp propustku bude
ze štěrkodrtě. Prostor na vtoku do vtokové jímky a výtoku z propustku bude odlážděn dlažbou
z lomového kamene do betonového lože ukončeného betonovými příčnými prahy. Na výtoku bude
před dlažbou provedeno zpevnění svahu kamennou rovnaninou. Dále bude provedena úprava
silničního příkopu na výtoku a nová konstrukce vozovky v dotčené části silnice. Ostatní podrobnosti
viz PD SO 104.
SO 201 – Most ev.č. 113-015 přes řeku Chotýšanku - rekonstrukce tohoto stavebního objektu spočívá
v demolici stávajícího mostu a ve výstavbě nového mostu. Nový most je navržen jako monolitický
železobetonový polorám o jednom poli šířky 9,1 m s délkou přemostění 9,0 m a s celkovou délkou
20,0 m. Mostu bude založen plošně na železobetonových základových pásech. Podloží bude
sanováno lomovým kamenem. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými opěrami a
rovnoběžnými zavěšenými křídly. Mostní svršek bude tvořen železobetonovými římsami a vozovkou
z asfaltových vrstev. Mostní vybavení bude ocelové zábradelní svodidlo a revizní schodiště. Koryto
potoka bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu (v mostním otvoru) a svahy a koryto potoka
před dlažbou na návodní straně mostu bude zpevněno kamennou rovnaninou. Ostatní podrobnosti
viz PD SO 201.
SO 202 – Opěrná zeď - jedná se o rekonstrukci opěrné zdi v obci Bílkovice, která navazuje na její již
zrekonstruovanou část. Nová opěrná zeď bude mít celkovou délku 54,2 m s maximální výškou cca 2,8
m a bude založena na mikropilotách. Obklad líce zdi bude proveden z kamenného řádkového zdiva.
Příslušenství opěrné zdi bude železobetonová římsa a záchytné zařízení bude ocelové zábradlí se
svislou výplní. Ostatní podrobnosti viz PD SO 202.
SO 401 – Přeložka sdělovací vedení – V nové trase budou uloženy nové kabely, které budou zataženy
do chráničky pod potokem, mimo chráničku budou uloženy ve výkopu v zemi. Chráničky a kabely
budou uloženy ve výkopu v zemi v pískovém podloží. Stávající kabely budou na obou stranách
přeložky přerušeny a přespojkovány na kabely uložené nové trase. Ostatní podrobnosti viz PD 401.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné 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.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém
(na staveništi) 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.
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Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout na Městském úřadu ve Vlašimi,
odboru dopravy a silničního hospodářství (dveře číslo 003) v úřední dny a hodiny
PONDĚLÍ
08:00 h – 17:00 h
ÚTERÝ
08:00 h – 14:00 h
STŘEDA
08:00 h – 17:00 h
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.
Řízení je vedeno v souladu s ustanovením § 94j odst. 2 stavebního zákona jako soubor staveb a
současně jako řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se dle ustanovení §94m odst. 2 stavebního
zákona.
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 Bílkovice, obec Radošovice (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)
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Obdrží:
Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona - obdrží jednotlivě
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno
Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov
Ing. Jaroslav Olt, Bílkovice 18, 257 26 Divišov
Josef Heřman, Bílkovice 6, 257 26 Divišov
Ondřej Kučera, Bílkovice 5, 257 26 Divišov
Václav Svoboda, Bílkovice 4, 257 26 Divišov
Josef Granát, Teplýšovice 7, 256 01 Benešov
Josef Žirovnický, Velíšská 1132, 258 01 Vlašim
Obec Radošovice, Radošovice 14, 257 26 Divišov
Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov
Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Obec Pavlovice, Pavlovice 65, 258 01 Vlašim
Obec Rataje, Rataje 70, 258 01 Vlašim
Obec Veliš, Veliš 1, 257 06 Louňovice p. Bl.
DZS STRUHAŘOV a.s., Struhařov 75, 256 01 Benešov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov
Povodí Vltavy, s.p., Grafická 35, 150 21 Praha 5
LESY ČR s.p., oblast povodí Vltavy, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) - obdrží veřejnou vyhláškou - identifikováni dle označení pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
k.ú. Bílkovice - p.č. 781, p.č. 817/4, p.č. 813, p.č. 817/2, p.č. 810/1, p.č. 1032/3, p.č. 1032/4,
p.č. 792/2, 792/1, p.č. st 33, p.č. 789/3, p.č. st, 95, p.č. 789/1, p.č. 788, p.č. st. 35, p.č. 787, p.č. 790/2,
p.č. 880/4, p.č. 880/3, p.č. 881/1, p.č. 881/10, p.č. 881/3, p.č. st. 101, p.č.886/3, p.č. 613/17,
p.č. 1058, p.č. st. 41, p.č. st. 42, p.č. 622, p.č. st. 43, p.č. 1028/16, p.č. 632/2, p.č. 613/45, p.č. 613/39,
p.č. 613/38, p.č. 612/9, p.č. 607/6, p.č. 607/8, p.č. 624, p.č. st. 51, p.č. 607/7, p.č. 607/10,
p.č. 1028/8, p.č. 1028/9, p.č. 641, p.č. st. 56, p.č. st. 55, p.č. 643, p.č. 714/2, p.č. 716/6, p.č. /16/4,
p.č. /16/3, p.č. 1024, p.č. 453, p.č. 757/2, p.č. 754, p.č. 757/3, p.č. 757/1, p.č. 760, p.č. 759,
p.č. 752/1, p.č. 751/1, p.č. 804, p.č. 800/1, p.č. 801, p.č. 800/2, p.č. 1045/3, p.č. 795, p.č. 785,
p.č. 784/3, p.č. 784/2, p.č. 616, p.č.619/3, p.č. 619/2, p.č. st. 46, p.č. st. 47, p.č. 618, p.č. 1028/4,
p.č. 628/2, p.č. 628/3, p.č. 628/1, p.č. st. 48, p.č. 627/2, p.č. 627/1, p.č. st. 50/1, p.č. st. 130,
p.č. 633/1, p.č. 633/2, p.č. 634, p.č. 626, p.č. st. 52, p.č. st. 54, p.č. 635, p.č. 776/1, p.č. 776/7,
p.č. 773/16, p.č. 773/14, p.č. 773/15, p.č. 773/23, p.č. 773/22, p.č. 773/3, p.č. 773/13, p.č. 773/11,
p.č. 773/18, p.č. 773/1, p.č. 771/4, p.č. 771/3, p.č. 771/2, p.č. st. 29/2, p.č. 777/2, p.č. 780/6,
p.č. 780/4, 767/7, p.č. 1044/1 a p.č. 767/9;
k.ú. Radošovice - p.č. 2123/9, p.č. 2130/19, p.č. 2130/18, p.č. 2130/17, p.č. 2130/15, p.č. 2119,
p.č. 2118, p.č. 2113, p.č.2114, p.č. 2130/2, p.č. 2130/8, p.č. 2130/7, p.č. 2130/10, p.č. 2130/11,
p.č. 2099/2, p.č. 2220, p.č. 2097/2, p.č. 2097/1, p.č. 2096, p.č. 2143/3, p.č. 2143/1, p.č. 2091/2,
p.č. 2091/1, p.č. 2092, p.č. 2093, p.č. 2094, p.č. 2089/1, p.č. 2089/2, p.č. 2090/1, p.č. 2090/2,
p.č. 2179/1, p.č. 2082/1, p.č. 2082/2, p.č. 2083, p.č. 2084, p.č. 2085, p.č. 2077, p.č. 2076/2, p.č. 2086,
p.č. 2088, p.č. 2109, p.č. 2105/2, p.č. 2105/3, p.č. 2105/1, p.č. 2104, p.č. 2101, 2100, p.č. 2121,
p.č. 2103, p.č. 2102, p.č. 2106/1, p.č. 2106/2, p.č. 2108/2, p.č. 2080, p.č. 394, p.č. 393/6, p.č. 392,
p.č. 391, p.č. 390, p.č. 388, p.č. 393/14, p.č. 387, p.č. 381, p.č. 2222, p.č. 321, p.č. 323, p.č. 324 a p.č.
2076/1.
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Dotčené orgány:
MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim (zemědělský půdní fond,
správa lesů, orgán ochrany přírody a krajiny, odpadové hospodářství, vodoprávní úřad)
MěÚ Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Úřad Městyse Divišov, stavební úřad, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov
Krajská hygienická stanice SK Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
Krajský úřad SK, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Hasičský záchranný sbor SK, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
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