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Výroková část:
Městský úřad Moravské Budějovice, 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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost, kterou dne 25.8.2014 podal
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., ředitelství KSÚSV, IČO 00090450, Kosovská
1122, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje Pontex spol. s.r.o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
III/4102 Martínkov most 4102-8
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2588/1 v katastrálním území Martínkov.
Stavba obsahuje:
Oprava mostu ev. č. 4102 – 8. Bude provedena kompletní výměna nevyhovujícího příslušenství
mostu a sanací spodní stavby a nosné konstrukce. Jedná se o tyto stavební činnosti:
výměna přechodové oblasti vč. odvodnění robu opěry, sanace železobetonové nosné konstrukce,
nová samostatná křídla z gabiónů, nové odláždění koryta potoka pod mostem, nové římsy a zábradlí,
nová vozovka na mostě a přilehlých dotčených úsecích komunikace.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, vypracovanou
autoriz. inženýrem pro mosty a inž. konstrukce Ing. Martinem Havlíkem ČKAIT 0009788
2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení
stavebního zákona.
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. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
- Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby).
- Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
- Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
5. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle přiloženého plánu kontrolních prohlídek. Ukončení
každé etapy oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení
kontrolních prohlídek nelze ve stavbě dále pokračovat.
6. S ohledem na charakter a rozsah předmětné stavby a na předložený plán kontrolních prohlídek stavby
stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že postačí provedení
pouze závěrečné kontrolní prohlídky stavby speciálním stavebním úřadem.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich
ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků
(správců)těchto sítí a budou respektovány podmínky jejich vyjádření. S tímto vytýčením musí být
seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Případné
přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací. Rovněž
nesmí být poškozena vzdušná vedení.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o
ochranu zdraví a života osob na staveništi.
9. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
10. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických
požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických
zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se
vztahujících.
11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech.
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
12. Stavba musí respektovat příslušné normy, zejména ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“ a
ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením“.
13. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady,
týkající se prováděné stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební
deník.
14. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení,
vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení,
musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro
provádění prací.
15. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních
pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků
nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na
staveništi,…apod.
16. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé
komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a
vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými
a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední
pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
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17. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,
o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních
materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
18. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a
příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
19. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden
zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
20. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
21. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného
kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník je povinen
oznámit dokončení stavby podle § 120 stavební zákon a doložit potřebné doklady:
- atesty výrobků, certifikáty, posudky atd.
- geometrický plán
- živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku firmy, která stavbu prováděla
- evidenci s nakládání s odpady
- skutečné provedení stavby a předávací protokol
- stavební deník
22. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do 30. 11. 2015.
23. Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán
příslušný silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní
komunikaci.
24. Povolení o uzavírce z důvodu stavebních prací, popřípadě změnu stávající uzavírky musí stavebník
projednat v dostatečném časovém předstihu se silničním správním úřadem Moravské Budějovice.
25. Před uvedením stavby do provozu (předčasné užívání, popřípadě kolaudační souhlas) musí stavebník
požádat příslušný úřad o stanovení místní úpravy provozu ve shodě s projektovou dokumentací,
případně jeho doplnění při místním šetření před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby,
případně kolaudačního souhlasu.
26. Budou respektovány podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI,
Bráfova tř., Třebíč ze dne 7.7.2014 č.j. KRPJ-54319-1/ČJ-2014-161006:
-

-

Stavební úpravy komunikace mohou být max. v rozsahu stavebních úprav vyžadujících ohlášení dle ust. §
14 vyhl. MD a spojů č. 104/1997 Sb. V případě, že rozsah stavebních prací přesáhne tento rámec, je nutné
zdejší DI PČR Třebíč opětovně předložit PD k odsouhlasení. Rozsah a obsah dokumentace musí v tomto
případě odpovídat požadavkům stanovených vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních
staveb,
nejméně 30 dní před plánovanou realizací bude zdejší součástí DI PČR Třebíč, opětovně předložen návrh
umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení, dle aktuální dopravní situace v lokalitě,

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního
prostředí ze dne 5.5.2014 č.j. OŽP/11479/2014:
Odpadové hospodářství
- S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů
dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Nebudou-li odpady Vámi využity, budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech - např. skládka v Petrůvkách, skládka Borek u Dačic, sběrný
dvůr v Mor. Budějovicích.
- Výkopová zemina se může stát vedlejším produktem, pokud budou splněny podmínky stanovené v § 3 odst. 5
zákona o odpadech. Pokud zemina nebude vedlejším produktem, stane se odpadem a musí s ní být naloženo
v souladu se zákonem o odpadech - tzn. předat oprávněné osobě. Výkopová zemina může být také využita v
místě stavby nebo na jiném pozemku stejného vlastníka. Pokud zemina nebude vedlejším produktem, stane
se odpadem a musí s ní být naloženo v souladu se zákonem o odpadech – tzn. předat oprávněné osobě.
Odpady budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst.
3 zákona o odpadech. dle předložené projektové dokumentace budou při realizaci stavby vznikat
nebezpečné odpady. V takovém případě je nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle § 16 zák.
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) vydaný věcně s místně příslušným orgánem
státní správy. Při produkci do 100 t nebezpečného odpadu zažádejte na Městském úřadu v moravských
Budějovicích, při produkci nad 100 t vydává souhlas Krajský úřad Kraje Vysočina.
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-

Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle § 39 odst. 1 zákona o
odpadech a § 21 a dalšími vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Tato evidence bude předložena při kolaudaci včetně
dokladů o předání odpadů k využití popř. odstranění. V případě, že vyprodukujete více než 100 kg
nebezpečných odpadů nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok, jste povinni zaslat do 15.
února následujícího roku hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působnosti.
Ochrana přírody a krajiny
- Městský úřad Moravské Budějovice, orgán ochrany přírody a krajiny, vydá závazné stanovisko k dotčení
vodního toku Želetavky jako významného krajinného prvku dle § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

28. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru
životního prostředí ze dne 23.7.2014, č.j. MUMB/OŽP/16636/2014-Ho – vodoprávní souhlas,
která stanoví:
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění
vodních toků stavebním materiálem, odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky,
lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v korytě toku, na břehu a v
záplavovém území.
- Přímému správci Povodí Moravy, s. p., závod Dyje - provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71
Náměšť nad Oslavou, Ing. Havlík, tel. 568620083, bude min. s týdenním časovým předstihem oznámeno
zahájení a ukončení prací.
- Přímí správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření
skutečného provedení stavby (ve výšk. Systému Balt. Po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné podobě.
- Dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a veškerý materiál
bude odklizen.

-

29. Budou splněny podmínky Povodí Moravy ze dne 27.6.2014 vydané pod značkou PM023854/2014203/Fi:
-

-

Povodí Moravy nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových
průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.
Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Odpad ze stavby bude
likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém
technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům
ropných látek.
Vyjádření správce DVT (IDVT 102 06718)
Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, provoz Náměšť n/Osl.) s předloženým
záměrem souhlasíme za podmínek:
Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku
stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám nad rámec nezbytných stavebních prací.
Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
Případní zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114 Sb., odsouhlasit příslušným
orgánem ochrany přírody a oznámit přímému správci toku.
Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p. provoz Náměšť n/Osl. (Ing. Havlík, tel. 568 620 083), bude
v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámeno zahájení prací a ukončení prací v blízkosti DVT v naší
správě, přím správce bude zván ke kontrolním dnům.
Přímí správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření
skutečného provedení stavby (ve výšk. Systému Balt. Po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné podobě.
Dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a veškerý materiál bude odklizen.
Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do
majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p. )

30. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republik, a.s. vydané dne 17.12.2013 pod č.j.
721244/13, které jsou nedílnou přílohou rozhodnutí, příloha č. 1.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., ředitelství KSÚSV, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava
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Odůvodnění:
Dne 15.5.2014 pod č.j.OVUP/11428/2014 byl k navrhované stavbě vydán Městským úřadem Moravské
Budějovice, odborem výstavby a a územního plánování podle § 15, odst. 2 stavební zákon, souhlas,
kterým bylo ověřeno dodržení podmínek platného územního rozhodnutí.
Dne 25.8.2014 podal stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., kterou zastupuje Pontex
spol. s.r.o., žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou na stavbu: „III/4102 Martínkov most 4102-8“.
Protože ohlášení nebylo úplné a záměr nesplňoval podmínky pro vydání souhlasu, usnesením speciální
stavební úřad dne 26.8.2014 pod č. j. MUMB/ODSH/19829/2013 v souladu s § 107 stavebního zákona
rozhodl o provedení stavebního řízení.
Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a písm. d) stavebního
zákona. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a vlastníci stavby na pozemku, na
kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Účastníky stavebního
řízení byli stanoveni Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Povodí Moravy, s.p., Telefónica O2 Czech
Republic, a. s., Obec Martínkov a účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní
označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru na pozemních parc. č.
535/44, 705/45, 733/24, 782, 783/1, 2565/5 v katastrálním území Martínkov.
Účastníkům řízení a dotčeným orgánům bylo oznámeno dne 10.9.2014 pod č.j. MUMB/ODSH/
21239/2014 zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do
15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.
Speciální stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci a připojené podklady podle § 111 stavebního
zákona a zjistil, že stavbu lze podle předložené projektové dokumentace provést, je úplná, a že je
vypracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
Speciální stavební úřad zkoumáním podkladů rozhodnutí zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby
nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Podmínky vyjádření správců sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů zahrnul do
podmínek pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených. O námitkách řízení, uplatněných účastníky řízení, speciální stavební úřad
rozhodl na základě posouzení podle stavebního zákona, obecných požadavků na výstavbu a závazných
stanovisek dotčených orgánů.
Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní.
-

Vyjádření - Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování ze dne 15. 5.
2015 pod č. j. OVUP/11428/2014,

-

Vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 29.5.2014 č.j.
OŽP/11479/2014,

-

Závazné stanovisko - vodoprávní souhlas, Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního
prostředí ze dne 23.7.2017, č.j. MUMB/OŽP/16636/2014-Ho,

-

Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne
7.7.2014 č.j. KRPJ-54319-1/ČJ-2014-161006,

-

Stanovisko Povodí Moravy ze dne 27. 6. 2014 vydané pod značkou PM023854/2014-203/Fi,

-

Vyjádření Telefonica O2 ze dne 17. 12. 2013 pod č. j.721244/13,

-

Vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 20.12.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051339022,

-

JMP DS, s.r.o. ze dne 17.12.2013 pod značkou 5000877474,

-

Vyjádření OPTOKON, a.s. ze dne 17.12.2013,
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-

Stanovisko NET4GAS ze dne 17.12.2013 pod zn. 8090/13/OVP/N,

-

Závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ze dne 29. 5. 2014 ev. č. HSJI-25452/TR-2014,
Závazné stanovisko - Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ze dne 2.
6. 2014 vydané pod značkou KHSV/09016/2014/TR/HOK/Slá,
Vyjádření – Lesy ČR, s. .p., Správa toků, oblast Povodí Dyje, Morava ze dne 23.6.2014 pod č.j. LCR
952/002085/2014,
Vyjádření – Obec Martínkov,
plná moc k zastupování 2 x
Projektová dokumentace, 3 paré.

-

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje
Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

V elektronické podobě zveřejněno od:.......................... V elektronické podobě zveřejněn do:......................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 17.10.2014 – bankovním převodem.
Přílohy:
- podmínky vyjádření Telefónica Czech Republik, a.s. vydané dne 17.12.2013 pod č.j. 721244/13
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., ředitelství KSÚSV, IDDS: 3qdnp8g
Pontex spol. s.r.o., IDDS: nrpt3sn
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
Obec Martínkov, IDDS: uuyauqf
dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, IDDS: x9nhptc
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru č.p. 31, 676 02
Moravské Budějovice
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,, územní pracoviště Třebíč, IDDS:
vzxiuw8
Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb
evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):
parc. č. 535/44, 705/45, 733/24, 782, 783/1, 2565/5 v katastrálním území Martínkov
Obec Martínkov se žádá o bezodkladné vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce a po
uplynutí zákonné lhůty o její vrácení na MěÚ Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního
hospodářství s potvrzením o jejím vyvěšení a sejmutí.

