KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel. 564 602 292, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 46583/2020
Sp.zn.: ODSH 544/2020 Ma/SP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
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 na silnici I/38 k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic.
Krajský úřad 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/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.
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 projednán v samostatném řízení.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

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.
3. Vstup na pozemky za účelem přípravy, realizace a užívání stavby je věcí soukromoprávního
ujednání stavebníka s dotčenými vlastníky a dalšími osobami.
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 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 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 zraňování 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 § 18d vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
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. 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
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provozu nad rámec projektové dokumentace bude stanoveno před uvedením stavby do
provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního
souhlasu.
26. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do 31. 12. 2023.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu
Moravské Budějovice, Odboru životního prostředí zn. MUMB/OŽP/257/2018 ze dne 20. 12.
2017:
Na základě posouzení veškerých podkladů a podle ustanovení § 9 odstavce 6
zákona uděluje SOUHLAS k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu pro nezemědělské účely za účelem stavby „1/38 a 11/400 úprava
křižovatky Zvěrkovice v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic mimo současně
zastavěné území obce
trvale ke dni: 03. 01. 2018
pro: Ředitelství silnic a dálnic - státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145
05 Praha 4
pozemky dle výpisu z KN: p. č. 292 (celá parcela 9748 m2), p. č. 293 (celá parcela 8907
m2)
druh pozemku: orná půda
výměra k vynětí: 705 m2(p. č. 292-29 m2, p. č. 293-676 m2)
k.ú. : Zvěrkovice u Moravských Budějovic

I.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

II.

V zájmu ochrany ZPF a dalších složek životního prostředí se investorovi ukládají tato
opatření a podmínky:

a) V případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s
případným vlastníkem v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno
změny projednat s případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.
b) Zajistit na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provedení skrývky kulturní
vrstvy zeminy (ornice) z části odnímané plochy (zastavěné a zpevněné plochy,
manipulační plocha). Skrývka při stavbě bude provedena z p. č. 292 a 293 z výměry 705
m do hloubky 20 cm v celkovém objemu 141 m3, a to ještě před zahájením vlastní
stavby. Ornice bude po ukončení stavby použita na ohumusováni terénu v okolí stavby.
Za ornici zodpovídá investor. Investor oznámí orgánu ochrany ZPF ukončení skrývky.
Pokud bude ornice před použitím uložena na deponii, musí být udržovaná v
bezplevelném stavu.
c) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím,
uložením, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investor protokol
(pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení
správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
d) na základě projektové dokumentace je nutno provést viditelně vytýčení hranic trvalého
odnětí zem. půdy a po celou dobu výstavby ji udržovat ve viditelném stavu.
e) investor je povinen v plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu
ochrany ZPF, vlastníka, uživatele, případně nájemce dotčených pozemků, pokud jsou v
souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.
f) zjistí-li některý’ orgán státní správy, MěÚ, MZe, příp. jiný orgán a organizace
nehospodárné využití ornice nebo nedostatečné provedení či nesplnění dalších opatření
a povinností, uložených tímto souhlasem, budou vůči investorovi uplatněny sankce podle
§ 20 zákona.
g) odnětí ze ZPF může být provedeno pouze v rozsahu stanoveném tímto souhlasem.
h) v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s
případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.
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i)

tento souhlas neřeší majetkoprávní otázky ani nenahrazuje rozhodnutí podle zvláštních
předpisů.

III.

Za trvale odnímanou zemědělskou půdu za účelem stavby „1/38 a 11/400 úprava
křižovatky Zvěrkovice" v k- ů. Zvěrkovice u Moravských Budějovic se dle § 1 la, odst.
1 písni, b) zákona odvod peněžní částky do státního rozpočtu, Státního fondu
životního prostředí ČR a rozpočtu obce nepředepisuje (stavby dálnic, silnic a
místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství).

IV.

Dle § 10 ost. 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v
platném znění, je tento souhlas závaznou součástí územního rozhodnutí a následně
stavebního povolení. Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností těchto
rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Žadatel je
povinen plnit podmínky souhlasu ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,
popřípadě ve lhůtách v nich určených. Na základě rozhodnutí vydaného podle
zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka katastrální úřad provede změnu druhu
pozemku v katastru nemovitostí, je-li souhlasem k odnětí dotčen pozemek uvedený v
§ 1 odst. 2 zákona č. 334/92 Sb. v platném znění nebo provede změnu druhu
pozemku (kultuiy), je-li tímto souhlasem dotčena nezemědělská půda náležející do
zemědělského půdního fondu.

V.

Investor při realizaci stavby zabezpečí vyloučení možné kontaminace zájmových i
sousedních pozemků ropnými či jinými produkty.

VI.

Jsou-li předepsány odvody, ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k trvalému odnětí,
požádá do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí orgán ochrany
ZPF na MěÚ v Moravských Budějovicích o vydání rozhodnutí k úhradě odvodů.

2. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Policie ČR, Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru služby dopravní policie, č.j. KRPJ-21333-12/ČJ2017-1600DP-AUG ze dne 18. 11. 2019:
Stanovisko ke stavbě a k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích:
a) Na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, souhlasíme s předloženou dokumentací (viz přílohy).
b) Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
c) Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 2 písm.
b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, bude ve formě souhlasu vydáno pro
úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu. Není
vyloučeno, že budou provedeny korekce v dopravním značení a to jak v navýšení či
odstranění značení.
3. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku MO ČR – Sekce
ekonomická a majetková, sp. zn. 89951/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 19. 2. 2019:
souhlasné závazné stanovisko k záměru výstavby rozšíření silnice 1/38 a přeložky silnice
11/400 v k.ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic tak, jak byl doložen v písemné a grafické
dokumentaci při dodržení následujících podmínek:
a) tři týdny před zahájením stavby žádáme o zaslání přesného termínu realizace akce a
dopravního omezení na dotčených komunikacích na adresu:
Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc Dobrovského 6 771 11 Olomouc
nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské
dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email:
vd_olomouc@army.cz).
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4. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. č.j.
803625/19 ze dne 22. 11. 2019.
5. Stavebních zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti GridService, s.r.o.,
zn. 5002033870 ze dne 3. 12.2019
6. Předmětnou stavbu lze následně trvale užívat pouze na základě předchozího kolaudačního
souhlasu vydaného speciálním stavebním úřadem.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů jsou:


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 15. 4. 2020 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 žádost o stavební povolení pro stavbu na
silnici I/38 v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic.
Dne 16. 4. 2020 oznámil krajský úřad pod č.j. KUJI 37881/2020, ODSH 544/2020 Ma/SP
zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení.
Krajský úřad současně 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“) poučil účastníky, že na toto řízení se vztahuje zákon o urychlení
výstavby včetně odlišného způsobu doručování písemností.
Dle § 114 stavebního zákona mohli účastníci 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. V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí,
pokud v nich byly případné podmínky stanoveny. Stejně tak po prostudování vyjádření vlastníků
inženýrských sítí krajský úřad shledal, že stavba se nachází v ochranném pásmu vysokotlakého
plynovodu (dle vyjádření společnosti GridService, s.r.o.) a dochází ke kontaktu s kabely
společnosti CETIN a.s. Jiní vlastníci inženýrských síti nejsou stavbou dotčeni, resp. jiné
inženýrské sítě se v místě stavby nenacházejí.
Vzhledem k tomu, že krajskému 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 krajský 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 krajský úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby,
rozhodl po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.
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Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených
orgánů státní správy:






















Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.
KHSV/24810/2019/TR/HOK/Slá ze dne 7. 11. 2019
Souhlas obecného stavebního úřadu Městského úřadu Moravské Budějovice, Odboru
výstavby a územního plánování č.j. MUHB/OVUP/28885/2019 ze dne 14. 11. 2019
Závazné stanovisko Ministerstva dopravy zn. 187/2019-910-IPK/2 ze dne 22. 2. 2019
Vyjádření GridService, s.r.o., zn. 5002033870 ze dne 3. 12. 2019
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 773554/19 ze dne 7. 10. 2019 a č.j.
803625/19 ze dne 22. 11. 2019
Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s. ze dne 9. 10. 2019
Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. zn. D8626-16295257 ze dne 19. 12. 2018
Vyjádření OPTOKON, a.s. ze dne 8. 12. 2017
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E38950/19 ze dne 9. 10. 2019
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn. 191009-1557137423 ze dne 9. 10. 2019
Vyjádření NET4GAS, s.r.o. zn. 8780/19/OVP/N ze dne 9. 10. 2019
Vyjádření itself s.r.o., č.j. 18/004779 ze dne 18. 10. 2019
Vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, Odboru životního prostředí č.j.
MUMB/OŽP/29188/2019 ze dne 18. 11. 2019
Závazné stanovisko Městského úřadu Moravské Budějovice, Odboru životního prostředí zn.
MUHB/OŽP/257/2018 ze dne 20. 12. 2017 – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy
Závazné stanovisko Městského úřadu Moravské Budějovice, Odboru životního prostředí zn.
MUHB/OŽP/12551/2019-Kr ze dne 22. 5. 2019
Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.
KUJI 1246/2018, OŽPZ 2/2017 Ml ze dne 4. 1. 2018
Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.
KUJI 1176/2018, OŽPZ 2729/2017 ze dne 3. 1. 2018
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru
Třebíč č.j. HSJI-125-5/TR-2018 ze dne 13. 11. 2019
Závazné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru služby
dopravní policie, č.j. KRPJ-21333-12/ČJ-2017-1600DP-AUG ze dne 18. 11. 2019
Vyjádření Kraje Vysočina č.j. KUJI 90310/2019 ze dne 12. 11. 2019 k veřejné linkové
autobusové dopravě
Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,
sp. zn. 96599/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 15. 11. 2019

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru
dopravy a silničního hospodářství.
V Jihlavě dne 19. 5. 2020

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
elektronicky podepsáno
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Žadatel je dle položky 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů osvobozen od úhrady správního poplatku.
Toto stavební povolení 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
– v souladu s § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby 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):
vlastníci pozemků p.č. 291, 295 a 296 v k.ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic
– doručováno veřejnou vyhláškou
Vlastníci dotčených inženýrských sítí:
CETIN a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
– 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
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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
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