KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 77292/2014
ODSH 1525/2014-Ko/SP

Ing. arch. Marie Kotenová
564 602 245

26. 11. 2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
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) obdržel
dne 21. 11. 2014 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/34.

I/34 Krátká Ves, oprava
v rozsahu následujících stavebních objektů:
SO 101 – Silnice I/34
SO 181 – DIO
SO 190.1 – Dopravní značení silnice I/34
Stavba bude provedena na následujících pozemcích:
v k.ú. Krátká Ves: p.č. 19/11, 55/2, 383/1, 730, 763/1, 763/5, 763/6, 763/7, 763/8, 763/9
Stavba řeší opravu stávající silnice I/34 v průtahu obcí Krátká Ves a navazujících úseků před
začátkem a za koncem obce, v celkové délce 1293 m. Všeobecně po celé trase bude po
odfrézování dané tloušťky vozovky provedena odborná kontrola stavu povrchu po frézování a
upřesnění ploch k lokálním sanacím a opravám. Poté budou provedeny lokální opravy trhlin
podle TP115 a jiných poruch; max. výměna stávající horní podkladní nebo ložní vrstvy.
V úsecích, kde je to z hlediska odvodnění komunikace, či z hlediska optického vymezení
vozovky potřebné, budou zřízeny podélné odvodňovací proužky z kamenných kostek 120x120
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mm do betonového lože. V některých úsecích budou opraveny stávající kamenné obrubníky, tj.
budou rozebrány a uloženy do potřebné výšky a kvalitního betonového lože. Většinou však
budou osazeny obruby nové.
Sklony vozovky zhruba odpovídají stávajícím směrovým obloukům, opravou z tohoto hlediska
nedojde k žádným změnám.
Stávající povrch nezpevněných krajnic bude odstraněn. Krajnice budou poté zpevněny vrstvou
frézovaného materiálu, tak aby po jejich dokončení byl povrch nezpevněné krajnice výškově
umístěn o 30-40 mm níže, než povrch přilehlé vozovky.
Součástí stavby je též výměna některých stávajících uličních vpustí, jejichž technický stav již
neumožňuje jejich pouhé pročištění, ostatní stávající uliční vpusti budou pročištěny tak, aby byla
zajištěna jejich funkčnost. Pročištěny budou také některé stávající propustky či zatrubnění
přítoků tak, aby byla zajištěna funkčnost odvodňovacího systému komunikace.
Výstavba silnice I/34 si vyžádá omezení provozu na stávající silnici I/34, pro provoz těžké
nákladní dopravy s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 t je navržen její odklov na objízdnou
trasu po silnicích I/19 a I/37 přes Stříbrné Hory, Přibyslav, Žďár nad Sázavou a Ždírec nad
Doubravou. Samotná výstavba bude probíhat v několika fázích (úsecích), vycházejících
zejména z maximální možné délky jednotlivých úseků řízených mobilní světelnou signalizací.
Přesné určení etap provede zhotovitel stavby před jejím zahájením.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád).
Krajský úřad jako příslušný speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona
a § 47 odst. 1 správního řádu, oznamuje zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu z
poskytnutých informací dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od
místního šetření a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 36 odst. 3 správního
řádu uplatnit své námitky nejpozději do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebo při
projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona,
nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze v uvedené lhůtě nahlédnout na Krajském úřadu Kraje Vysočina,
Odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v pondělí a středu od 8:00
do 16:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod.
V Jihlavě 26. 11. 2014
Otisk úředního razítka
Ing. arch. Marie Kotenová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Krátká Ves a Krajského
úřadu Kraje Vysočina po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………
Razítko, podpis

Vrátit potvrzení zdejšímu odboru!

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:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Obecní úřad Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22 Krátká Ves
– 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):
v k.ú. Krátká Ves: p.č. PK 65, PK 97, PK 381/3, PK 382, PK 396, PK 403, PK 728, PK 738, PK
736, 55/2, 55/3, st.1, st.4/1, st. 4/2, st. 6, st. 23, st. 34, st. 50, st. 51, st. 64, 19/1, 19/2, 19/6,
19/7, 19/8, 19/12, 19/13, 53, 54/4, 54/9, 54/13, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 56/1,
56/5, 57/2, 64/1, 65/2, 98/5, 370/6, 383/2, 383/3, 384/3, 384/4, 384/5, 394, 395, 397, 398/1, 402,
405/1, 405/2, 405/4, 406, 729, 763/2, 763/3, 763/4, 767/5, 774, 791, 793, 825/1– 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
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též
příslušným obecním úřadům:
Obecního úřadu Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22 Krátká Ves
Dále obdrží (doporučeně na doručenku):
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61
Havlíčkův Brod
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
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Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Humpolecká
3606, 580 01 Havlíčkův Brod
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického
46, 587 24 Jihlava
MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
MO - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
MO - Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, 1. máje 803/1, 779 00
Olomouc
Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01
Havlíčkův Brod
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
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