KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 55470/2010, ODSH 513/2010 – Šed/ZSPD

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Účastnící řízení:
Navrhovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 zastoupené Ing. Marií
Tesařovou, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01
Jihlava
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 zastoupené Správou Jihlava,
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava podalo dne 13. 4. 2010 u zdejšího speciálního stavebního
úřadu Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o
povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu na silnici I/38

“I/38 Moravské Budějovice - obchvat“
- Objekt C711 Protihluková stěna na silnici I/38 (prodloužení protihlukové stěny na základě
aktualizované hlukové studie z původních 121 bm na 371 bm při neměnné výšce 3,5 m)
Na stavbu “ I/38 Moravské Budějovice - obchvat“ vydal speciální stavební úřad Krajského
úřadu kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství stavební povolení pod KUJI
20496/2007, ODSH 61/2007 – Bar/SP dne 2. 4. 2007.
Po projednání žádosti v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní
správy, Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
speciální stavební úřad podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle § 118 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) rozhodl takto:
Změna shora uvedené nedokončené stavby v k. ú. Moravské Budějovice, k. ú. Lažínky, k. ú.
Vesce a k. ú. Litohoř se

povoluje
v tomto rozsahu:


Jedná se o změnu spočívající v prodloužení protihlukové stěny (stavební objekt C 711)
na základě aktualizované hlukové studie z původních 121 bm na 371 bm při neměnné
výšce 3,5 m.

tel.: 564 602 234, fax: 564 602 428, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:
1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o
této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby, včetně povolené změny se stanoví do 31. 12. 2010.

Odůvodnění
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 15. 4. 2010 oznámil zahájení řízení o povolení změny
stavby dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu
známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhovaných změn, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby ve
smyslu § 118 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že
jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace byla zpracována
oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.
Pro navrhovanou stavbu vzhledem k velkému počtu vlastníků pozemků jako účastníků řízení,
zvolil stavební úřad u liniové stavby silnice provést řízení veřejnou vyhláškou.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení změny
stavby před dokončením, rozhodl po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání
do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina. Odvolání musí mít náležitosti
uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu se napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném
počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka. Včas podané a přípustné odvolání má v souladu s ustanovením § 85
odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
V Jihlavě dne 12. 7. 2010

otisk úředního razítka
Ing. Luděk Šedivý
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina, Městského
úřadu Moravské Budějovice a Obecního úřadu Litohoř po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………
Razítko, podpis

Vrátit potvrzení zdejšímu odboru!
Obdrží:
Navrhovatel (doporučeně na doručenku)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 zastoupené Ing. Marií
Tesařovou, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01
Jihlava
Dále obdrží (doporučeně na doručenku)
Městský úřad Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice – k vyvěšení
Obecní úřad Litohoř, Litohoř 155, 675 44 Litohoř – k vyvěšení
Krajský úřad kraje Vysočina – k vyvěšení
Dále obdrží (doporučeně na dodejku)
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru 31,
676 02 Moravské Budějovice
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, náměstí Míru 31, 676 02
Moravské Budějovice
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Míru 31,
676 02 Moravské Budějovice
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 69, Jihlava
Policie ČR, DI Třebíč, Bráfova třída 11, 674 40 Třebíč
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč,
Bráfova třída 31, 674 01 Třebíč
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč
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