KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 2331/2015, ODSH 1525/2014 – Ko/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/34.
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/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
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.
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.
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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.
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.
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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
26. Před realizací změn místní úpravy provozu musí stavebník požádat příslušný správní orgán
o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ve shodě s projektovou dokumentací. Případné doplnění místní úpravy
provozu nad rámec projektové dokumentace bude stanoveno před uvedením stavby do
provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního
souhlasu.
27. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do 31. 10. 2016.
28. Stavebník zajistí splnění požadavku uvedeného ve stanovisku Policie ČR, Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru služby dopravní policie, č.j. KRPJ-31547-3/ČJ2014-1600DP-AUG ze dne 30. 05. 2014:
 Pro omezení provozu při stavbě bude písemné vyjádření vydáno pro samotné stanovení
přechodné úpravy před započetím stavby vzhledem k aktuální dopravní situaci, kterou
v současné době nelze předpokládat. Ohledně přechodného dopravního značení je
nutné ze strany zhotovitele požádat o vyjádření Policii ČR, Územní odbor Havlíčkův
Brod, Dopravní inspektorát.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Vltavy, státního
podniku, zn. 34216/2014-242-Ka SP-2014/4617 ze dne 20. 06. 2014:
 Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými
látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být
prostředky pro zneškodnění případné havárie.
 S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a související předpisy.
 Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho
splavení do toku. Neskladovat ani v místech soustředěného odtoku povrchových vod.
V případě splavení je třeba tento materiál na náklady zhotovitele neprodleně odstranit.
 Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavby a bude ve spojení s povodňovou
komisí obce Krátká Věc.
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Zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno úsekovému technikovi (p. Josef
Neubauer, tel.: 724 505 318).

30. Stavebník zajistí splnění podmínky uvedené v souhrnném vyjádření Městského úřadu
Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí č.j. OZP/1787/2014/RA ze dne 11. 06. 2014:
 Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dojde k záboru
zemědělské půdy. Je třeba požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu
k odnětí zemědělské půdy podle § 9 odst. 6 zákona.
31. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č.
20/1987, o státní památkové péči, v platném znění. Při provádění jakýchkoliv zásahů do
území s archeologickými nálezy na území Čech je povinností majitele již v době záměru
oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, Praha, v.v.i., Referát
archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo jiné
oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22, odst. 1 a
2 cit. zákona.
32. Stavebník zajistí splnění podmínky uvedené v závazném stanovisku MO – Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem sp.zn. 32788/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 13. 06.
2014:
 Před zahájením akce požaduji zaslat přesný termín realizace a popis objízdných tras pro
nákladní dopravu nad 3500 kg, na Agenturu logistiky - Regionální středisko vojenské
dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, kpt. Ing. Jaroslav Hrudička, tel.č. 943 401
551.
33. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., zn. 0100259450, zn. 0100259453, zn. 0100259454 ze dne 20. 03. 2014, zn.
1066656304 ze dne 12. 06. 2014.
34. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti RWE Distribuční
služby, s.r.o., zn. 5000947096 ze dne 22. 05. 2014.
35. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Telefónica Czech Republic,
a.s., č.j. 556803/14 ze dne 20. 03. 2014.
36. 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:
- Vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod, Stavebního úřadu, č.j. ST/1048/2014/Ve ze
dne 18. 09. 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
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Odůvodnění
Dne 21. 11. 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 stavební povolení pro stavbu „I/34 Krátká Ves, oprava“.
Dne 26. 11. 2014 oznámil Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství
pod č.j. KUJI 77292/2014, ODSH 1525/2014-Ko/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.
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 Krátká Ves.
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:
 Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru služby dopravní
policie, č.j. KRPJ-31547-3/ČJ-2014-1600DP-AUG ze dne 30. 05. 2014
 Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru správy majetku,
č.j. KRPJ-2607-47/ČJ-2014-1600MN ze dne 11. 04. 2014
 Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.
KUJI 33573/2014 ze dne 12. 05. 2014
 Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zn.
KSAÚSVPO/019678/2014 ze dne 09. 05. 2014
 Vyjádření Obecního úřadu Krátká Ves ze dne 12. 05. 2014
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Vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku, zn. 17807/2014-242-Ka SP-2014/4617 ze dne 10.
04. 2014
Stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, zn. 34216/2014-242-Ka SP-2014/4617 ze dne
20. 06. 2014
Vyjádření Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Telči, čj. Npú372/22255/2014 ze dne 22. 04. 2014
Souhrnné vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí č.j.
OZP/1787/2014/RA ze dne 11. 06. 2014
Vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru dopravy č.j. DOP/2303/2014/JTE ze
dne 14. 05. 2014
Vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru rozvoje města č.j. ORM/129/2014/Kuč23 ze dne 19. 05. 2014
Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.
KUJI 32729/2014 OZP 129/2014 Go ze dne 27. 05. 2014
Vyjádření MO – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, sp.zn. 31459/2014-6440OÚZ-PCE ze dne 13. 05. 2014
Závazné stanovisko MO – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem sp.zn. 32788/20146440-OÚZ-PCE ze dne 13. 06. 2014
Vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000947096 ze dne 22. 05. 2014
Vyjádření společnosti ČEPRO, a.s., sp.zn. 4882/14 ze dne 20. 03. 2014
Vyjádření společnosti ČEPS, a.s., zn. 0000004797 ze dne 20. 03. 2014
Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 20. 03. 2014
Vyjádření společnosti MERO ČR, a.s., č.j. 2014/03/4866 ze dne 20. 03. 2014
Vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200187800, zn. 0200187797, zn.
0200187801 ze dne 20. 03. 2014
Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100259450, zn. 0100259453, zn.
0100259454 ze dne 20. 03. 2014, zn. 1066656304 ze dne 12. 06. 2014
Vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/100748/2014 ze dne 25.
03. 2014
Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., zn. 569/210/14/Jn ze dne
27. 03. 2014
Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, zn. 5228/2014-OŘ BNO-ÚT
ze dne 26. 03. 2014
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 25. 04. 2014
Vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 556803/14 ze dne 20. 03. 2014
Vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. POS/56/2014 ze dne 29. 05. 2014
Odborné vyjádření Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ze dne 25. 03.
2014
Stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 059140007 ze dne 15. 05. 2014
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územního odboru
Havlíčkův Brod č.j. HSJI- 2471-2/HB-2014 ze dne 27. 05. 2014
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.
KHSV/08758/2014/HB/HOK/Vel ze dne 09. 05. 2014
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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 13. 01. 2015
Otisk úředního razítka

Ing. arch. Marie Kotenová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl na účet Krajského úřadu Kraje Vysočina zaplacen správní
poplatek ve výši 10 000,- Kč dle položky 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, dne 21. 11. 2014, příjmový pokladní
doklad 201401650.
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
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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:
Obecní úřad 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
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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