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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad)
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 zákona o pozemních
komunikacích), podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon) a § 16 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s § 112 odst. 1
stavebního zákona, obdržel dne 15. 4. 2020 žádost od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupeného na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou,
ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava o vydání stavebního povolení pro
stavbu

„I/38 Zvěrkovice, úprava křižovatky“
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
pozemky parc. č. 3005, 3011/2, 293 a 292 v k.ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic
Pozemky sousedící se stavbou:
pozemky p.č. 291, 295 a 296 v k.ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic
Předmětem stavby je úprava křižovatky silnice I/38 se silnicí II/400. Ta spočívá v přeložce silnice
II/400 tak, aby osy obou silnic svíraly pravý úhel. Jedná se o osový posun bodu křížení cca o 55
m blíže k obci Moravské Budějovice. Nová křižovatková větev se v délce 90 m napojí zpět na
stávající komunikaci II/400. Nové napojení vedlejší komunikace se provede šířkově v kategorii
S7,5 se šířkou jízdních pruhů 3,0 m + 0,60 m rozšíření ve směrovém oblouku.
Trasa silnice I/38 kopíruje jak směrově, tak výškově trasu stávající komunikace. V rámci stavby
dojde v oblasti křižovatky silnic I/38 a II/400 v délce 409 m k rozšíření hlavní komunikace na
stranu ke Zvěrkovicím pro vložení odbočovacího pruhu vlevo š. 3,25 m, délky 245 m mezi
průjezdné jízdní pruhy.
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Stavba bude probíhat za omezeného provozu na silnici I/38 na dobu minimálně 4 měsíců
v jedné etapě. Návrh dopravního omezení a povolení uzavírky včetně případných objízdných
tras objízdných tras včetně konkrétních termínů bude projednáno v samostatném řízení.
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.
Krajský úřad ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „zákon o
urychlení výstavby“) poučuje účastníky, že na toto řízení se vztahuje zákon o urychlení
výstavby.
Krajský úřad dále v souladu s § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby poučuje ostatní účastníky
(vlastníky pozemků nebo staveb, na nichž bude stavba povolena), že další písemnosti v tomto
řízení jim budou doručovány pouze veřejnou vyhláškou. Další písemnosti se budou doručovat
jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným
orgánům.
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.
Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může 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.
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 16. 4. 2020

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
elektronicky podepsáno
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a Obecního
úřadu Zvěrkovice po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Prosíme o vrácení potvrzení zdejšímu odboru.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
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, IČ: 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. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) stavebního zákona –
vlastníci pozemků, na nichž bude stavba prováděna:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava za níž vlastnické právo vykonává Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Jiří Dufek, Zahradní 971, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Marie Nováková, Rooseveltova 615/32, Bubeneč, 160 00 Praha 6
– doručováno jednotlivě
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):
vlastníci pozemků p.č. 291, 295 a 296 v k.ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic
– 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 Zvěrkovice, 676 02 Zvěrkovice
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru 31, 676 02 Moravské
Budějovice
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 180, Kožichovice, 674 01
Třebíč
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického 46, 587
24 Jihlava
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9,
110 15 Praha 1
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany veřejných zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
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