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 29380/2021
Sp.zn.: ODSH 246/2021 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 obdržel dne 22. 2. 2021 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.
Krajský úřad na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení dle § 115 stavebního
zákona vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ

,

kterým p o v o l u j e stavbu:

„I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho“
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
Stavbou bude dotčena stavba stávající silnice I/37 na pozemcích p. č. 75/1, 75/2, 75/13, 75/14,
75/18, 75/19, 75/20, 75/22, 75/24, 75/26, 75/27, 75/38, 75/39, 75/6, 75/8, 75/9, 75/10, 75/12,
75/21, 75/23, 75/25, 75/28, 75/29, 75/30, 75/31, 75/33, 75/35, 75/36, 75/37, 75/40, 75/53, 75/54,
75/55, 192/3, 201/2, 203/2, 205/2, 210/2, 212/3, 360/1, 493/3, 64, 75/34, 75/41
v katastrálním území Zámek Žďár
a
p.č. 2201/1, 2201/14, 2201/15, 2201/22, 2201/23, 2201/27, 2153/4, 2202/1, 2201/4, 2201/5,
2201/6, 2201/8, 2201/11, 2201/20, 2201/24, 2201/25, 2201/26, 2201/28, 2201/30, 2202/3, 2204,
2153/5 v katastrálním území Město Žďár, město Žďár nad Sázavou.
Jedná se o změnu dokončené stavby – opravu komunikace ve Žďáru nad Sázavou na ulici
Santiniho v průtahu silnice I/37 městem Žďár nad Sázavou, tj. od stávající příčné spáry ve
vozovce cca 80 m před vjezdem na čerpací stanici UNICORN na začátku města Žďár nad
Sázavou po křižovatku se sil. II/353 (km 103,465 až 105,903). Délka úpravy je 2,438 km. Příčné
uspořádání vozovky odpovídá návrhové kategorii S 11,5/50 resp. MS 9,0/50 na návrhovou
rychlost 50 km/h.
Předmětem akce je obnova krytu vozovky (tl. 120 resp. 130 mm) s lokální sanací konstrukčních
vrstev vozovky včetně výměny podloží (do hl. 1120 mm). V rámci opravy dojde k obnově
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krytových, resp. konstrukčních vrstev vozovky (niveleta vozovky zůstane zachována), odebrání
krajnic a vybudování nových krajnic, výměny silničních obrubníků, obnovení funkčnosti
odvodnění a přilehlých příkopů (vyčištění propustků, dešťové kanalizace), VDZ bude obnoveno
dle stávajícího stavu.
V průběhu prací bude omezen průjezd samotnou stavbou. Stavba bude provedena po
polovinách (I. etapa – levá strana, II. etapa – pravá strana) v osmi pracovních úsecích. Přístup
na všechny okolní pozemky bude zachován. V případě prací na některých stavebních úsecích
se dočasně zaslepí místní komunikace a vyznačí se lokální objízdné trasy. Doprava bude řízena
dopravním značením, respektive pomocí semaforových souprav a dočasným dopravním
značením.
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.
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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.
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

Č.jednací: KUJI 29380/2021, ODSH 246/2021 Ma/SP
Číslo stránky: 3

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 zahájením stavebních prací, při kterých dojde k omezení provozu na silnici I/37 je třeba
požádat krajský úřad ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích o povolení uzavírky
a současně o stanovení přechodné úpravy provozu k osazení přechodného dopravního
značení na silnici I/37. Žádost je nutné podat v dostatečném předstihu minimálně 30 před
plánovanou uzavírkou, aby bylo možné ji řádně projednat.
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. 12. 2023.
28. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Žďár nad
Sázavou zn. ŽP/2169/20/MC ze dne 5. 1. 2021:
a) Stavebník doloží na odbor ŽP kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění
vzniklých odpadů do 1 měsíce po ukončení stavebních prací. Z dokladů musí být patrné,
jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této
osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení
není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu
Žďár nad Sázavou zn. SRI/798/20/AJ ze dne 18. 11. 2020:
a) Během prací nesmí být na místních komunikacích a na silnicích II. a III. třídy a jejich
součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a
znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
b) Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání
samostatného přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“
vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace
zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se
zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Policie ČR, Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru služby dopravní policie, č.j. KRPJ-94528-4/ČJ2020-1600DP-AUG ze dne 11. 2. 2021:
Stanovisko ke stavbě a k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích:
 Na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích,
souhlasíme s předloženou doplněnou a přepracovanou projektovou dokumentací (objekt
SO 101) (viz přílohy) a s vydáním příslušných povolení příslušným správním orgánem či
úřadem, viz dále.
 Dle předložené situace SO 101-Komunikace Ú1 bude provedena realizace bezpečnostní
protismykové úpravy na vozovce. Jedná se o povrchy s protismykovými vlastnostmi jako
bezpečnostního prvku dle TP 213 (Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek).
 Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č.
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294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 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 orgánem až před uvedením stavby do provozu.
31. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany –
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany sp. zn.: 108705/2021-1150-OÚZ-BR ze
dne 15. 2. 2021:
a) Zabezpečení objízdné trasy pro vojenskou nadrozměrnou techniku a proudy vozidel viz
příloha tohoto závazného stanoviska.
32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Vodárenská akciová
společnost, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno č.j. ZR/5333/2020-Še ze dne 21. 12.
2020
33. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Povodí Vltavy, s.p.,
závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 zn. PVL-82798/2020/240-Hš ze dne 11. 12.
2020
34. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti CETIN a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, č.j. 836017/20 ze dne 9. 12. 2020
35. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti EG.D, a.s. (E.ON
Distribuce, a.s.) zn. P11356-26066754 ze dne 7. 9. 2020 a zn. J13447-27024789 ze dne 10.
12. 2020
36. Stavebních zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti GasNet Služby,
s.r.o., zn. 5002268344 ze dne 21. 12. 2020
37. 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
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
KINSKÝ Žďár, a.s., IČO: 46901523, Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Faltys František Ing., Bezručova 79/77, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou
Faltysová Květoslava Ing., Bezručova 79/77, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Odůvodnění
Dne 22. 2. 2021 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 „I/37
Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho“ v katastrálním území Zámek Žďár a Město Žďár, město Žďár
nad Sázavou.
Dne 3. 3. 2021 oznámil krajský úřad pod č.j. KUJI 19677/2021, ODSH 246/2021 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,
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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 byly uplatněny tyto námitky účastníků řízení:
I.

Vyjádření Ing. Františka Faltyse a Ing. Květoslavy Faltysové oba bytem Bezručova 79/77,
Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou doručené dne 9. 3. 2021, ve kterém
požadují:

-

Zachovat plochu vjezdu ze silnici I/37 zapsanou na katastrálním úřadu včetně stávající
výšky obrubníku pro bezproblémový vjezd

-

Před vjezdem a v jeho těsné blízkosti zachovat stávající umístění vpustí a kanálů

-

Pokud by došlo k poškození hlavního odpadního kanálu, který vede pod vjezdem
z domu, žádáme o uvedení do řádného stavu včetně předláždění vjezdu

Krajský úřad přezkoumal tyto námitky (vyjádření) účastníků a konstatuje, že dle předložené
projektové dokumentace je předmětem stavby oprava části průtahu silnice I/37. Plochy vjezdů
na sousední nemovitosti nebudou měněny, stejně tak výšky obrub či vpusti a kanály. S ohledem
na rozsah stavby (bez zásahu do konstrukčních vrstev) by nemělo dojít k poškození kanalizace.
Pokud by i přesto v průběhu stavby došlo k poškození jakýchkoliv movitých či nemovitých věcí
třetích osob bude vzniklá škoda nahrazena v souladu s instituty soukromého práva. Krajský úřad
tak bere požadavky účastníků na vědomí s tím, že předmětná stavba není s nimi v rozporu a
není tak nutné stavebníkovi ukládat další podmínky.
II.

Vyjádření společnosti KINSKÝ Žďár, a.s., IČO: 46901523, Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad
Sázavou doručené dne 10. 3. 2021: Při realizaci opravy požadujeme opravu mostu nad
zámeckým náhonem u areálu zámku podle původní dokumentace, číslo mostu 37-047.
V příloze část dokumentace z poslední rekonstrukce mostu, ze které je vidět řešení oné
zídky, kterou byla snaha zbourat.

Krajský úřad přezkoumal tyto námitky (vyjádření) účastníka a konstatuje, že dle předložené
projektové dokumentace je předmětem stavby oprava části průtahu silnice I/37. V prostoru
mostu ev.č. 37-047 bude v rámci této stavby pouze vyměněno vozovkové souvrství bez zásahu
do konstrukce mostu. Sanace mostu je samostatnou stavbou, pro kterou již krajský úřad vydal
stavební povolení. V rámci této stavby „Most ev. č. 37-047 – Žďár nad Sázavou“ je navržena
sanace spodní stavby a nosné konstrukce a výměna zábradlí. Mostní svršek bude bez úprav.
V této souvislosti musí krajský úřad uvést, že stavební řízení je řízením návrhovým, přičemž
rozsah stavby určuje stavebník a stavební úřad nemá pravomoc jej nutit tento rozsah zvětšit.
Krajský úřad tak nemůže nařídit stavebníkovi provést opravu mostu ve větším rozsahu, než
stavebník navrhl. Krajský úřad proto nemůže vyhovět požadavku společnosti KINSKÝ Žďár, a.s.
Pro stavbu není nutné územní rozhodnutí, nedojde ke změně půdorysu stavby silnice I/37, jedná
se o opravu stávající stavby silnice I/37.
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 dotýká inženýrských sítí ve vlastnictví
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- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
- Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
a současně se dotýká vodních toků, jejichž správci jsou:
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Jiní vlastníci inženýrských síti nejsou stavbou dotčeni, resp. jiné inženýrské sítě se v místě
stavby dle předložené projektové dokumentace nenacházejí. Vzhledem k tomu, že se
předmětem stavby pouze oprava stávající komunikace silnice I/37, stavbou i s ohledem na její
rozsah nedojde k dotčení inženýrských sítí mimo silniční pozemek.
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.

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 31. 3. 2021

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
elektronicky podepsáno

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
Městského úřadu Žďár nad Sázavou po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Prosíme o vrácení potvrzení krajskému úřadu.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
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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:
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
- v souladu s § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby doručováno jednotlivě
KINSKÝ Žďár, a.s., IČO: 46901523, Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Faltys František Ing., Bezručova 79/77, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou
Faltysová Květoslava Ing., Bezručova 79/77, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
– 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), f)
stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků, může-li být jejich vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno (v souladu se stavebním zákonem identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
Katastrální území Zámek Žďár
p. č. 636/3; 636/1; 636/2; 636/3; 637/2; 623/9; 623/10; 637/3; 637/4; 637/1; 223/1; 222/3; 222/1;
214; 215; 200; 194/2; 194/1; 614/1; 93; 89; 85/2; 81/1; 81/2; 605/10; 603; 74/1; 644/8; 643;
639/11; 639/6; 639/5; 639/3; 639/13; 639/1; 647/10; 638; 647/1; 226/1; 226/2; 122/2; 122/3;
94/2; 122/4; 122/5; 80/14; 80/7; 75/3; 75/36; 75/56; 76/2; 76/6; 76/1; 727/1; 729; 728/1; 728/5;
599; 268; 308; 359; 316; 317/1; 317/2; 317/3; 404/3; 404/2; 404/1; 801; 730/3; 730/2; 270; 271;
275/2; 279/16; 279/4; 279/3; 361; 369/3; 360/4; 75/5; 493/2; 741/10; 741/11; 742/4; 493/5;
75/11; 493/6; 493/7; 493/1; 493/8; 75/15
p. č. st. 219; 221; 213; 197; 195; 86; 84; 72; 73; 65; 57; 56
Katastrální území Město Žďár
p. č. 2203; 2205; 2206; 2207; 2208; 2209; 2211; 2215/1; 2219; 2220; 2224; 2221; 2267; 2292;
2242; 2201/31; 2202/2; 2910/3; 2201/12; 2191/1; 2191/3; 2201/13; 2201/10; 2194; 2201/9;
2200; 2199/2; 2201/7; 2153/6; 2156; 2155; 2154; 2149/7; 2149/3; 2153/2; 2201/3
p. č. st. 2210; 2214; 2152
– 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:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Dotčené orgány a další subjekty:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
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Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01
Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad
Sázavou
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské
vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01
Žďár nad Sázavou
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického
46, 587 24 Jihlava
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany
územních zájmů, Tychonova 1, Praha 6
- v souladu s § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby doručováno jednotlivě
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