KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 64367/2014, ODSH 1063/2014 – Ma/SP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný speciální
stavební úřad 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 podle § 15 zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) od Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Praha 4 zastoupené na základě
pověření a plné moci ředitelkou Správy Jihlava Ing. Marií Tesařovou s adresou pro doručování
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu na silnici I/23.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výsledku
projednání žádosti ve stavebním řízení, souhlasu obecného stavebního úřadu v souladu s § 15
stavebního zákona, dle § 115 stavebního zákona vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ,
kterým p o v o l u j e stavbu:

I/23 Studenec – Vícenice oprava
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
p p.č. 629, 201/62, 660/1, 307, 308/2, 201/58, 309, 201/64, 312, st. 90/2, 661/1 v k.ú. Studenec
u Třebíče
p.č. 365/1, 365/2, 109/2, 365/4, 368, 365/3, 113/2, 113/3, 378/1, 378/58, 378/61, 378/57, 378/62,
378/59, 378/17, 378/60, 378/19, 378/14, 378/15, 378/16, 378/46, 378/47, 378/51, 378/52,
378/48, 378/53, 378/54, 378/55, 378/20, 378/18, 378/49, 378/21, 378/22, 378/56, 378/23,
378/24, 378/7, 378/8, 378/9, 378/10, 378/11, 378/12 v k.ú. Okarec
p.č. 328/5, 332/6 a 332/2 v k.ú. Častotice
p.č. 3501 v k.ú. Ocmanice
p.č. 2260/1, 1932/2, 748, 2254, 755/32 v k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou
Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky stávající silnice I/23 v úseku od křižovatky se
silnicí III/3999 u Studence po most ev. č. 23-046 před křižovatkou směr Vícenice v celkové délce
5,1 km. Bude provedena výměna ložní a krytové vrstvy komunikace s následným zesílením
konstrukce, obnova dopravního značení, bezpečnostních prvků a pročištění odvodnění s
úpravou propustků. Stavební práce budou provedeny za provozu po polovinách vozovky.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
2. Stavební dozor bude vykonávat Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140
00 Praha 4 v zastoupení na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy
Jihlava, Kosovská 10a, 58601 Jihlava.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo
odpovídající věcnému břemenu.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem
nebo organizací k tomu oprávněnou.
5. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby.
Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich
odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či
vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započetím stavebních
prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
7. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců
těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
8. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
Dále stavebník zajistí, aby bylo dodrženo zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Stavba bude realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb.
Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník písemně Krajskému úřadu kraje
Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství zhotovitele stavby.
10. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních
objektů předmětné stavby.
11. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i
objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník
včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy
musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do
prostoru jejich umístění v případě havárie.
12. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené
odstavné plochy.
13. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených
prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to
v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně
stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
14. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu
rostlin a zraňován nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
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15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci
půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Časový
i plošný rozsah prací v blízkosti vodotečí stavebník omezí z tohoto důvodu na nezbytně
nutnou míru a při stavebních pracích v blízkosti vodotečí bude dbát zvýšené opatrnosti, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno. Na
staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo
zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti
z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti
související s přesunem sypkých materiálů.
17. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických
kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány
pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. Nesmí dojít
ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrologické
poměry v daném území
18. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním
mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou
jejich technického stavu.
19. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění
staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané
lokalitě, v opačném případě zjistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytečná
zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
20. Stavebník zajistí vhodná opatření k zabránění vnosu zemin do vodotečí v období výstavby,
resp. zajistí jejich průběžné čištění od případných splavenin.
21. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz § 7 vyhlášky č.
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení
zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního
povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd.
22. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou
předloženy příslušnému orgánu ochrany přírody před podáním žádosti o kolaudační souhlas.
23. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech
nadzemního či podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a které budou
zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický
zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před jejich zahájením podle § 46
odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od
příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby
práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným
souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
24. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na normy upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení
obsažená v příslušných technických normách.
25. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Při
stavbě nebude výkopek ukládán na silnici
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26. Před zahájením stavebních prací projedná stavebník s Krajským úřadem Kraje Vysočina,
Odborem dopravy a silničního hospodářství způsob provádění z hlediska organizace
dopravy. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle
stanovení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, po
vyjádření Policie ČR, a na náklady investora (zhotovitele) dle TP 66 (Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích).
27. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník požádat příslušný úřad o stanovení
místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
ve shodě s projektovou dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před
vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.
28. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do 31. 12. 2017.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku Městského úřadu
Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a živnostenský sp. zn. MNnO
293/14/ŽPŽ/Lán ze dne 24. 02. 2014:
 Odpadové hospodářství:
- S odpady, které vzniknou při stavebních pracích je původce povinen nakládat
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Požadujeme předložit doklady
prokazující množství vzniklých odpadů a způsoby nakládání s nimi před započetím
užívání opravené stavby
 Ochrana přírody a krajiny:
- Veškeré stavební práce musí být vedeny minimálně 3 m od paty kmene stromů
- V případě, kdy nelze dodržet stanovenou vzdálenost, musí být výkopové práce
prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm musí zůstat zachovány
- Poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít latexem,
pellacolem neno jiným fungicidním přípravkem
- Po ukončení stavebních prací všechny dotčené plochy uvést do původního stavu
- Veškeré zásahy do dřevinné zeleně je možno provést jen v odůvodněných případech
a pouze na základě povolení
30. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu
Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a živnostenský sp. zn. MNnO
475/14/ŽPŽ/Št/2, č.j. ČJ/MNnO 1360/14/ŽPŽ/Št ze dne 24. 03. 2014:
 Stavba bude prováděna s maximální šetrností k lesním porostům, lesní pozemky nesmí
být užívány k ukládání stavebního materiálu či odpadu
 Investor staveb a zařízení provede na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými
budou jeho jeho stavby a zařízen zabezpečeny před škodami způsobenými zejména
sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a
kořenů, zatížením a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa
 Případná nutná opatření (rozsah a způsob provedení) k zabezpečení stavby před
škodami způsobenými zejména sesuvy půdy, pádem stromů apod., jak vyplývá z § 22
odst. 1 lesního zákona, stanoví orgán státní správy lesů
 Za případné škody, které by na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních faktorů (např.
pád stromů či větví ze sousedních porostů apod.), nejsou vlastníci lesa ani nájemce nijak
zodpovědní
 Případné odřené stromy budou bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny)
ošetřeny fungicidním přípravkem. Rovněž případné řezy kořenů o průměru nad 5 cm
musí být začištěny a ošetřeny přípravkem s fungicidním účinkem
31. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Povodí Moravy zn.
PM010620/2014-203/Fi ze dne 03. 04. 2014:
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Při provádění stavby nedojde k dotčení koryta a břehů, v opačném případě bude tato
skutečnost a zahájení stavebních prací oznámeno přímému správci VT (Povodí Moravy,
s.p., provoz Náměšť, provoznamest@pmo.cz, tel 568 620 417, Ing. Jaroslav Havlík)
s dostatečným předstihem min. 7 dní
Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů, k omezení průtočnosti
koryta vodních toků a ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod
V blízkosti vodních toků nebude umístěno zařízení staveniště a nebudou zde volně
skladovány závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad
Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do původního stavu,
pozemky uklizeny a veškerý přebytečný materiál odstraněn

32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu
Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a živnostenský č.j. ČJ/MNnO
1857/14/ŽPŽ/Such ze dne 22. 04. 2014:
 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace
 Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě
 Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod
 Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601
75 Brno ze dne 3.4.2014 zn. PM 010620/2014-203/Fi
33. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhlasu Drážního úřadu, sekce stavebníoblast Olomouc zn. MO-SOO0242/14-2/Vb, DUCR-10596/14/Vb ze dne 21. 02. 2014:
 Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat
s Drážním úřadem
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu
 Stavba bude realizována tak, aby při jejím užívání nebylo nutné dodatečně navrhovat
opatření k omezení vlivu vibrací z provozu dráhy, jakož i vlivu plánované elektrické trakce
 Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční
trati bližšího jak 3,0m od osy koleje
34. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku MO – Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno sp.zn.
43933/2014-6440-OÚZ-BR ze dne 27. 03. 2014:
 Zatíží-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit
Ministerstvu obrany, musí být každé takovéto zatížení /omezení vlastnických práv/
v souladu se zákonem, vždy v předstihu před řízením předem projednáno s Odborem
územní správy majetku Brno Agentury hospodaření s nemovitým majetkem ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 Vyžádá-li si realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší hospodařit
Ministerstvu obrany, nebo jejich užívání, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou
správu se žádostí o povolení vstupu a sjednání řádného užívacího vztahu
35. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn.
D8626 – Z051337804 ze dne 09. 12. 2013 a zn. D8626 – Z051406241 ze dne 24. 02. 2014.
36. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Telefónica Czech Republic,
a.s., (O2 Czech Republic a.s.) č.j. 708448/13 ze dne 27. 11. 2013 + dopis ze dne 26. 03.
2014.
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37. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření JMP DS, s.r.o. zn. 5000870656
ze dne 29. 11. 2013, zn. 5000901831 ze dne 26. 02. 2014, zn. 5000901831 ze dne 26. 02.
2014.
38. Předmětnou stavbu lze následně užívat pouze na základě předchozího povolení vydaného
speciálním stavebním úřadem.

Toto rozhodnutí dále navazuje zejména na následující stanoviska a samostatná rozhodnutí:
- Souhlas Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odbor výstavby a územního rozvoje
č.j. MNnO 936/14/Výst/Chlu ze dne 26. 02. 2014
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:


Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupené na
základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01
Jihlava

Odůvodnění
Dne 18. 08. 2014 podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00
Praha 4, zastoupené na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava,
Kosovská 10a, 58601 Jihlava, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního
hospodářství žádost o ohlášení stavebního záměru na stavbu na silnici I/23 pod názvem „I/23
Studenec – Vícenice oprava“.
Předložená žádost o ohlašovaném stavebním záměru neobsahovala náležitosti dle § 105 odst. 1
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon). Jednalo se o absenci souhlasů osob, které mají vlastnická
práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s
pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.
Dle § 107 odst. 1 stavebního zákona krajský úřad došel k závěru, že ohlášení není úplné a
záměr nesplňoval podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Z uvedených důvodů krajský úřad dle § 107 odst. 1 stavebního zákona rozhodl, že v předmětné
věci provede stavební řízení. Stavební řízení je dle § 107 odst. 2 stavebního zákona zahájeno
dnem ohlášení a podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení.
Dne 18. 07. 2014 oznámil Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství
pod č.j. KUJI 56764/2014, ODSH 1063/2014 - Ma/SP zahájení stavebního řízení dotčeným
orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení.
Dle § 114 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 rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží.
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Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky účastníků řízení.
Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou známy poměry na staveništi a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona od místního šetření. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o
stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky
řízení a s dotčenými orgány státní správy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje
obecné technické podmínky na výstavbu, je zpracována v souladu s územně plánovací
dokumentací a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se vydání stavebního
povolení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 správního řádu,
která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina
(rozhodný termín z hlediska doručení) a na úřední desce Obecního úřadu Studenec, Obecního
úřadu Okarec, Obecního úřadu Zahrádka, Obecního úřadu Ocmanice, Obecního úřadu Vícenice
u Náměště nad Oslavou.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení
stavby, rozhodl po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.
Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených
orgánů státní správy:
 Stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru služby
dopravní policie, č.j. KRPJ-10843-7/ČJ-2014-1600DP-AUG ze dne 07. 04. 2014
 Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zn.
TSÚ/No/016693 /2014 ze dne 19. 02. 2014
 Vyjádření obce Studenec ze dne 20. 02. 2014
 Vyjádření Povodí Moravy zn. PM010620/2014-203/Fi ze dne 03. 04. 2014
 Vyjádření Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a
živnostenský sp. zn. MNnO 293/14/ŽPŽ/Lán ze dne 24. 02. 2014
 Závazné stanovisko Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a
živnostenský sp. zn. MNnO 475/14/ŽPŽ/Št/2, č.j. ČJ/MNnO 1360/14/ŽPŽ/Št ze dne 24.
03. 2014
 Závazné stanovisko Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a
živnostenský č.j. ČJ/MNnO 1857/14/ŽPŽ/Such ze dne 22. 04. 2014
 Vyjádření Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odbor dopravy a silničního
hospodářství č.j. MNnO 777/14/Dop/Kob ze dne 25. 02. 2014
 Stanovisko Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a
živnostenský č.j. MNnO 539/14/ŽPŽ/Lán ze dne 02. 04. 2014
 Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 18537/2014, OZPZ 442/2014Go ze
dne 18. 03. 2014
 Vyjádření MO – Vojenská ubytovací a stavební správa Brno čj. 7379/2013-1383-ÚP- ze
dne 13. 12. 2013
 Závazné stanovisko MO – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Brno sp.zn. 43933/2014-6440-OÚZ-BR ze dne 27. 03. 2014
 Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. D8626 – Z051406241 ze dne 24. 02. 2014
 Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. D8626 – Z051337804 ze dne 09. 12. 2013
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 Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., (O2 Czech Republic a.s.) č.j. 708448/13 ze
dne 27. 11. 2013 + dopis ze dne 26. 03. 2014
 Vyjádření JMP DS, s.r.o., zn. 5000870656 ze dne 29. 11. 2013
 Vyjádření JMP DS, s.r.o., zn. 5000901831 ze dne 26. 02. 2014
 Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 27. 11. 2013
 Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, č.j.
TR/7445/2013-Ba, ze dne 04. 12. 2013
 Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, zn. 191 /2014 – OŘ
BRNO – ÚT ze dne 28. 11. 2013
 Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s., zn. 21516/2013 ze dne 27. 11. 2013
 Souhlas Drážního úřadu, sekce stavební-oblast Olomouc zn. MO-SOO0242/14-2/Vb,
DUCR-10596/14/Vb ze dne 21. 02. 2014
 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územního odboru
Třebíč č.j. HSJI- 830-2/TR-2014 ze dne 24. 02. 2014
 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.
KHSV/02570/2014/TR/HOK/Štěp ze dne 17. 02. 2014
 Souhlas Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odbor výstavby a územního rozvoje
č.j. MNnO 936/14/Výst/Chlu ze dne 26. 02. 2014

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru
dopravy a silničního hospodářství.
V Jihlavě dne 26. 9. 2014
Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
Před vydáním tohoto rozhodnutí byl na účet Krajského úřadu Kraje Vysočina zaplacen správní
poplatek ve výši 1 000,- Kč dle položky 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, dne 18. 08. 2014, příjmový pokladní
doklad 201401268.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Studenec, Obecního úřadu
Okarec, Obecního úřadu Zahrádka, Obecního úřadu Ocmanice, Obecního úřadu Vícenice u
Náměště nad Oslavou a Krajského úřadu Kraje Vysočina po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………
Razítko, podpis

Vrátit potvrzení zdejšímu odboru!
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Obdrží dle rozdělovníku:
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního
zákona – stavebník:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČO: 65 993 390
zastoupené na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská
10a, 586 01 Jihlava – doručováno jednotlivě
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. d) stavebního
zákona – vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna:
Jan Strnad, Studenec 44
Obec Studenec, Studenec 160
František Vejmelka, Studenec 7
Lubomír Neumann, Studenec 52
Hana Bílková, Kleinovka 40, Náměšť nad Oslavou
Jaromír Komárek, Studenec 15
Jan Jurka, Studenec 141
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 24 Jihlava
Obec Okarec, Okarec 35
Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou
Jiří Eliáš, Vícenice u Náměště nad Oslavou 108
Soňa Cejpková, Kramolín 56
Jaroslav Zezula, Třebíčská 202, Náměšť nad Oslavou
AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí
– doručováno veřejnou vyhláškou
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) stavebního
zákona – vlastníci sousedních pozemků (v souladu se stavebním zákonem identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
p.č. 201/61, st. 159, 311/1, 311/2, st. 90/3, st. 90/1, 314/1, 321/123, 314/2, 654/2, 319, 320,
321/243, 321/245, 330/11, 330/13, 330/10, 611/20, 611/19, 345/14, 345/6, 346, 347/2, 348/1,
349/1, 350/2, 350/3, 351/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/1, 647, 284/3, 648, 281/4, 281/1, 661/2,
662, 354/7, 354/3, 354/6, 361, 362/1, 363/3, 364/1, 365/4, 370/8, 370/2, 368, 370/9, 370/4,
370/10, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 378/1, 379/1, 379/2, 385/2, 691/5, 385/4, 380/2,
672, 200/3, 199/2, 199/3, 198/4, 198/6, 197, 195, 194, 193, 620, 192, 191/2, 191/1 v k.ú.
Studenec u Třebíče
p.č. 109/1, 113/1, 202/35, 202/34, 202/29, 202/30, 202/2, 370, 199/2, 199/1, 162/2, 195/3,
378/26, 378/27, 164, 195/4, 195/6, 195/5, 195/7, 195/8, 177/2, 174, 170/4, 271/1, 272/17,
272/21, 272/22, 272/18, 272/19, 272/23, 272/25, 272/24, 278/1, 278/10, 278/11, 282, 278/6,
378/5, 278/2, 278/7, 278/8, 278/6, 278/4, 278/5, 278/3, 378/3, 272/10, 272/15, 272/14, 272/16,
272/12, 272/9, 271/2, 170/2, 171/2, 378/50, 168/7, 168/6, 168/4, 168/5, 168/3, 168/2, 163/2,
382/4, 366/1, 366/2 v k.ú. Okarec
p.č. 520/1, 328/1 a 332/5 v k.ú. Častotice
p.č. 720/2, 2251/1, 715/2, 712/1, 1926/5, 1926/6, 1926/7, 697/2, 695/1, 692/1, 1778, 1926/8,
2314/1, st. 295, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 738, 2260/7, 2251/2 a 720/1 v k.ú. Vícenice
u Náměště nad Oslavou
– doručováno veřejnou vyhláškou
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení
doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného
úřadu po dobu 15 dnů:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
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ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též
příslušným obecním úřadům:
Obecní úřad Studenec, Studenec 160, 675 02 Koněšín
Obecní úřad Okarec, Okarec 35, 675 02 Koněšín
Obecní úřad Zahrádka, Zahrádka 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Obecní úřad Ocmanice, Ocmanice 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Obecní úřad Vícenice u Náměště nad Oslavou, Vícenice u Náměště nad Oslavou 125, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Dále obdrží (doporučeně na doručenku):
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč,
Bráfova 31, 674 01 Třebíč
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 180, Kožichovice,
674 01 Třebíč
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo
náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč
JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického
46, 587 24 Jihlava
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, 1. máje 803/1, 779 00
Olomouc
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno – Židenice
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