KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 34699/2015, ODSH 439/2015 – Ma/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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) obdržel dne 8. 4. 2015 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na
Pankráci 546/56, Praha 4 zastoupeného 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:

Silnice I/34 Rouštany – Pohled
v rozsahu následujících stavebních objektů:
SO 001 Příprava území
SO 101 Přeložka silnice I/34
SO 102 Přeložka silnice I/19
SO 110 Objízdná komunikace v km 0,100 – 0,450 silnice I/34
SO 191 Dopravní značení silnic I/19 a I/34
SO 201 Most přes Rouštanský potok
SO 701 Protihlukové stěny na silnici I/34
SO 702 Ochranná stěna na silnici I/34
SO 703 Rekonstrukce oplocení
SO 801 Vegetační úpravy I.
SO 803 Rekultivace ostatních ploch
SO 804 Rekultivace ploch pro manipulační plochy a deponie ornice
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
p.č. 736/16, 736/8, 736/18, 736/17, 736/29, 736/30, 736/31, 736/11, 736/12, 736/34, 736/33,
736/32, 736/3, 736/7, 663/1, 663/101, 663/102, 663/111, 663/104, 663/108, 663/110, 663/109,
663/109, 663/171, 663/113, 663/112, 663/114, 663/115, 663/117, 663/119, 663/116, 663/118,
663/138, 663/158, 663/172, 663/122, 663/123, 663/125, 663/133, 649/3, 663/121, 663/124,
663/124, 663/130, 663/128, 663/126, 663/127, 663/173, 663/175, 663/157, 663/174, 663/176,

663/156, 663/155, 663/154, 663/140, 663/141, 663/144, 663/146, 663/150, 663/147, 663/148,
663/142, 663/143, 663/149, 663/177, 663/129, 663/135, 663/137, 663/159, 663/160, 663/161,
663/2, 663/178, 663/163, 663/3, 663/4, 663/180, 663/5, 663/179, 663/164, 663/6, 663/167,
663/7, 663/8, 663/181, 663/9, 663/10, 663/165, 663/166, 663/105, 537/11, 663/106, 673/4,
663/107, 540/1, 630/1, 681, 663/136, 616/1, 616/2, 616,3, 616/3, 663/162, 553,6, PK553/3,
546/4, 546/3, 553/7, 534, 540/2, 563/16, GP 624/2, GP 624/1, PK 623, PK 633/1, 633/11, PK
492/4, 663/168, PK 492/5, 667, PK 598, PK 600, PK 605, PK 602/1, PK 604, 714, PK 492/3, PK
536/6, PK 536/8, 526/7, 536/8, 538/5, PK 492/6, PK 439/7, 366/3, PK 439/5, PK 439/3, PK
439/6, 538/8, 668/1, 537/14, PK 434/1, PK 636, PK 675, GP 624/3, PK 434/2, 533, 625/3, 617,
492/8, 661, GP 620/22, PK 492/1, 716/4, 737, 663/139, 663/145, 736/35, 736/36, 663/120,
663/169, 663/170, 415/1, 629/1, PK 553/4, PK 553/1, 366/1 v k.ú. Pohled.
Stavba řeší přeložku silnice I/34 v délce 3,0 km. Na předmětné přeložce je situována styková
křižovatka, která napojuje silnici I/19 (Pohled – Přibyslav – Žďár nad Sázavou) na silnici I/34
(Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou). Návrhová kategorie silnice I/34 je S 11,5/70 a silnice
I/19 je S 9,5/70. Součástí stavby je jeden mostní objekt, který převádí silnici I/34 přes údolí
Rouštanského potoka. Místní komunikace dotčené novou trasou silnice jsou přeloženy, křížení
silnic I/34 a III/03422 je řešeno mimoúrovňově. Napojení silnice III. třídy je řešeno přes okružní
křižovatku a silnici I/19. Stávající autobusové zastávky byly přemístěny na přeložku silnice I/34 a
I/19, zastávky na silnici I/34 v pracovním staničení cca 2,350 km byly zrušeny. Dále jsou
součástí stavby přeložky stávajících inženýrských sítí.
Předpokládaná délka realizace je 24 měsíců. Stavba je rozdělena s ohledem na maximální
zachování provozu na silnicích I. třídy na 5 etap s případným dalším členěním jednotlivých etap.
V rámci stavby bude realizována dočasná objízdná komunikace (délka 350 m) v místě napojení
stavby ve směru od Havlíčkova Brodu.
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.
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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.
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
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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 § 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 zahájením stavebních prací projedná stavebník s Krajským úřadem Kraje Vysočina,
Odborem dopravy a silničního hospodářství způsob provádění z hlediska organizace
dopravy. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle
stanovení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, po
vyjádření Policie ČR, a na náklady investora (zhotovitele) dle TP 66 (Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích).
27. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník požádat příslušný úřad o stanovení
místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
ve shodě s projektovou dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před
vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.
28. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do 30. 11. 2018.
29. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v souhrnném vyjádření Městského úřadu
Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod,
zn. OZP/841/2015/RA ze dne 23. 2. 2015.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu
Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí č.j. OŽP/2981/2014/Be ze dne 13. 1. 2015
a) Všechny dřeviny v blízkosti stavby, které nejsou navrženy ke kácení, budou ochráněny
před poškozením dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6
Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8. Ochrana kořenové zóny při
navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam)
b) Materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány na lesní pozemky.
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31. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v rozhodnutí – souhlas k zásahu do
významného krajinného prvku Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí
č.j. OŽP/2982/2014/Be ze dne 22. 1. 2015
a) Před realizací stavby bude požádáno o povolení ke kácení u příslušného orgánu ochrany
přírody (Obecní úřad Pohled).
b) Odstraněná dřevina bude nahrazena min. dvěma novými dřevinami stejného druhu,
z nichž alespoň jedna bude vysazena v co nejbližším místě stávající dřeviny tak, aby
byla zachována celistvost registrovaného VKP (celkovou konečnou náhradní výsadbu
uloží Obecní úřad Pohled); výsadba bude provedena nejpozději do vydání kolaudačního
souhlasu stavby.
c) Dřeviny budou vysazeny s kořenovým balem a s obvodem kmínku min. 14-16 cm (obvod
kmínku bude měřen v 1 m nad zemí). Technologie výsadby stromů: ruční kopání jámy o
1/3 větší než je bal nebo kořenový systém vysazovaných rostlin, ukotvení textilií v min. 1
kůlu o výšce 150-200 cm, vytvoření stromové mísy a zálivka rostlin dle klimatických
podmínek.
d) V případě úhynu vysazených dřevin budou tyto nahrazeny novými sazenicemi stejného
druhu a velikostních parametrů, a to nejpozději do 32 měsíců od zjištění úhynu.
32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku KRPJ-125133-3/ČJ2014-1600DP-AUG ze dne 15. 1. 2015:
a) Byla předložena dokumentace stavby včetně dopravního značení.
b) Zdůrazňujeme nutnost provedení prvků dle vyhlášky 398/2009, Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
c) Osvětlení okružní křižovatky a přechodu pro chodce na I/19 musí být světelně
uzpůsobené danému prostoru dle TKP včetně dodatku č. 1 (osvětlení pozemních
komunikací). V této oblasti upozorňujeme na to, že před spuštěním přechodu pro chodce
do reálného provozu bylo provedeno světelně technické měření prostoru a přisvětlení
přechodu pro chodce. Toto měření a jeho výsledky v souladu s TKP15 včetně dodatku č.
1 bude pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání přechodu
pro chodce a pro kolaudaci z hlediska BESIP.
33. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Povodí Vltavy zn. 608/2015242/Ma ze dne 7. 1. 2015.
34. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Závazné stanovisko
Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/2853/2014/RU ze dne
2. 12. 2014:
a) Odvodněním komunikací včetně mostů nesmí dojít ke škodám na přilehlých pozemcích a
korytech vodních toků.
b) Na systém odvodnění budou před zaústěním příkopů do recipientů zřízeny objekty pro
zachycení případné havárie a splavenin z komunikace (např. posypového materiálu).
c) 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.
d) Správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik) a správci vodního toku (Lesy České
republiky s.p.) bude předložena k vyjádření projektová dokumentace pro stavební řízení.
Vyjádření obou správců bude nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace
pro stavební řízení.
e) Průtočný profil koryta vodního toku nebude zmenšen.
f) Stavba bude schopna převedení stoleté vody (Q100).
g) Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho
splavení do koryta vodního toku. Materiál, který by se eventuálně dostal do koryta
vodního toku, bude neprodleně odstraněn.
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h) Břehové pozemky koryta vodního toku dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění
stavby aj.) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.
i) Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a bude ve spojení s povodňovým
orgánem obce Pohled a obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.
j) Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci vodního toku. Správce
vodního toku bude před kolaudací stavby vyzván k posouzení stavu koryta vodního toku.
K řízení o povolení užívání bude doloženo stanovisko správce vodního toku (např.
zápisem do stavebního deníku). Případné nedostatky budou odstraněny na náklady
investora stavby.
35. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Krajské hygienické
stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn. KHSV/23756/2014/HB/HOK/Vel ze dne 21.
11. 2014
a) V rámci zkušebního provozu stavby bude provedeno kontrolní měření hluku z provozu
dopravy na přeložce sil. I/34-obchvat Roušťany a z provozu dopravy na stávající trase sil.
I/34 v úseku průtahu místní částí Roušťany v chráněných venkovních prostorech staveb
nejbližší obytné zástavby v denní a noční době. Měřící místa budou stanovena ve
spolupráci s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod. Pokud
výsledky měření prokáží, že vlivem provozu dopravy na předmětných komunikacích
nebudou v chráněných venkovních prostorech příslušné hyg. limity hluku dodrženy, bude
nutno ze strany investora provést dodatečná účinná protihluková opatření.
b) Pře uvedením stavby do trvalého provozu předloží investor výluhové testy a doklady na
materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.
36. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku MO – Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice sp.zn.
37400/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 12. 12. 2014 a sp. zn. 36978/2014-6440-OÚZ-PCE ze
dne 19. 11. 2014:
a) Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona, je nezbytné, aby vydání
certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO
(Ministerstvo obrany) v souladu s § 175 stavebního zákona.
b) Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/34 v celém profilu, její
případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky –
Regionálním střediskem vojenské dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, kp.z.
Ing. Jaroslav Hrudička, tel. 943 401 551
37. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření itself číslo 13/001592B ze dne
9. 1. 2015.
38. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření NET4GAS zn. 1219/15/OVP/Z
ze dne 11. 3. 2015 a zn. 8393/14/OVP/Z ze dne 17. 12. 2014
39. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Türk Telekom International CZ
s.r.o. zn. 062/2014/ila ze dne 22. 12. 2014
40. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření O2 Czech Republic a.s. č.j.
719134/14/14 ze dne 7. 11. 2014 a č.j. POS/01/2015 ze dne 9. 1. 2015
41. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření RWE Distribuční služby, zn.
5001055072 ze dne 19. 1. 2015, zn. 2001044295 ze dne 22. 12. 2014, zn. 5001044259 ze
dne 18. 12. 2014 a zn. 5001029233 ze dne 7. 11. 2014.
42. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Vodovodů a kanalizací
Havlíčkův Brod, a.s., zn. 2200/220/14/H ze dne 28. 11. 1014
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43. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Lesů České republiky, s.p.,
správa toků – oblast povodí Vltavy č.j. LCR954/006630/2014 ze dne 15. 12. 2014 a č.j.
LCR954/002757/2013 ze dne 2. 7. 2013
44. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Národního památkového
ústavu, územního pracoviště v Telči č.j. NPÚ-372/92455/2014 ze dne 1. 12. 2014
45. 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:
-

Souhlas Městského úřadu Havlíčkův Brod, stavebního úřadu č.j. ST/1315/2013/Ve ze
dne 22. 12. 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

Odůvodnění
Dne 8. 4. 2015 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 na silnici I/34 pod názvem „Silnice I/34
Rouštany – Pohled“ v uvedeném rozsahu stavebních objektů, pro které je Krajský úřad Kraje
Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství věcně a místně příslušný.
Dne 14. 4. 2015 oznámil Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství
pod č.j. KUJI 26150/2015, ODSH 439/2015-Ma/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 zahájení stavebního
řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 správního řádu,
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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 Pohled.
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:
 Stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru služby
dopravní policie, č.j. KRPJ-125133-3/ČJ-2014-1600DP-AUG ze dne 15. 1. 2015
 Vyjádření obce Pohled ze dne 22. 01. 2015
 Vyjádření Povodí Vltavy zn. 608/2015-242/Ma ze dne 7. 1. 2015
 Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí č.j.
OŽP/2981/2014/Be ze dne 13. 1. 2015
 Rozhodnutí – souhlas k zásahu do významného krajinného prvku Městského úřadu
Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí č.j. OŽP/2982/2014/Be ze dne 22. 1. 2015
 Souhrnné vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod, č.j. OŽP/841/2015/RA ze dne 23.
2. 2015
 Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí, č.j.
OŽP/2853/2014/RU ze dne 2. 12. 2014
 Vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru dopravy č.j. DOP/5731/2014/JTE ze
dne 17. 12. 2014
 Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zn. 500/15 ze
dne 19. 1. 2015
 Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 78771/2014, OZPZ 32/2014 Fr ze
dne 5. 1. 2015
 Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 79068/2014, OKPP 610/2014 ze dne
4. 12. 2014
 Závazné stanovisko MO – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Pardubice sp.zn. 37400/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 12. 12. 2014 a sp.
zn. 36978/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 19. 11. 2014
 Vyjádření Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Telči č.j. NPÚ372/92455/2014 ze dne 1. 12. 2014
 Vyjádření Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ze dne 8. 12. 2014
 Vyjádření O2 Czech Republic a.s. č.j. 719134/14/14 ze dne 7. 11. 2014 a č.j.
POS/01/2015 ze dne 9. 1. 2015
 Vyjádření Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, a.s., zn. 2200/220/14/H ze dne 28. 11.
2014
 Stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E01804/15 ze dne 27. 1. 2015 a zn.
E4979/14 ze dne 7. 11. 2014
 Vyjádření RWE Distribuční služby, zn. 5001055072 ze dne 19. 1. 2015 a zn. 5001029233
ze dne 7. 11. 2014
 Vyjádření DIAL Telecom, a.s., zn. CR276083 ze dne 14. 1. 2015 a zn. 072N-PZ/72/13 ze
dne 29. 5. 2013
 Vyjádření ČEPS, a.s. zn. 0000006827 ze dne 7. 11. 2014
 Vyjádření itself číslo 13/001592B ze dne 9. 1. 2015
 Vyjádření NET4GAS zn. 1219/15/OVP/Z ze dne 11. 3. 2015
 Vyjádření Türk Telekom International CZ s.r.o. zn. 062/2014/ila ze dne 22. 12. 2014
 Vyjádření Českých Radiokomunikací zn. UPTS/OS/111198/2014 ze dne 16. 12. 2014
 Vyjádření Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy č.j.
LCR954/006630/2014 ze dne 15. 12. 2014 a č.j. LCR954/002757/2013 ze dne 2. 7. 2013
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 Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 ze dne 26.
11. 2014
 Vyjádření MERO ČR, a.s., č.j. 2013/5/102-1 ze dne 28. 5. 2013
 Vyjádření Agentury logistiky č.j. 6-16/10/171/2013-5512-OL ze dne 2. 12. 2014
 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územního odboru
Havlíčkův Brod č.j. HSJI- 5743-2/HB-2014 ze dne 11. 12. 2014
 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.
KHSV/23756/2014/HB/HOK/Vel ze dne 21. 11. 2014

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 19. 5. 2015

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Macura
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 8. 4. 2015, příjmový pokladní
doklad 201500458.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Pohled a Krajského úřadu
kraje Vysočina 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.
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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. 2 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. d) stavebního
zákona – vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna:
Ivana Tajovská, Zámecká 48, Pohled
Ladislav Tajovský, Zámecká 48, Pohled
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Jana Čelanská, Na Výšině 3232, Havlíčkův
Brod
Miluše Baroňová, Přibyslavská 10, Pohled
Libor Polívka, Rouštany 177, Pohled
Ing. Jaroslav Šusser, Šantrochova 11, 162
00 Praha
Berta Zárubová, Marešova 190, Chotěboř
Ing. Ludmila Očenášková, Pohled 228,
Pohled
Jana Vencovská, Krátká Ves 24, 582 22
Krátká Ves
František Mach, Přibyslavská 102, Pohled
Zdeněk Mach, Krátká Ves 6, Krátká Ves
Josef Zbortek, Krátká Ves 7, Krátká Ves
Jiří Kreuz a Iveta Kreuzová, Rouštany 67,
Pohled
Terezie Šimánková, Rouštany 46, Pohled
Kateřina Nováková, Krátká Ves 28, Krátká
Ves
Zdeněk
Štěpán,
Rozsochatec
117,
Rozsochatec
Františka Vápeníková, Ing. Kašpara 1161,
Havlíčkův Brod
Anna Votavová, Nuselská 2534, Havlíčkův
Brod
Marie Veselá, Obolecká 476, Chotěboř
Ludmila
Techniková,
Kovanická
63,
Poděbrady
Květoslava Tesařová, Český Dvůr 101,
Knyk
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova
1106, Hradec Králové
OSIVA a.s., Bělohradská 3304, Havlíčkův
Brod
Karel Klofáč, Pohled 212, Pohled
Ing. František Šťastník, Na Spravedlnosti,
3225, Havlíčkův Brod
Obec Kamenná, Kamenná 46
Obec Hubenov, Hubenov 8
Obec Kyjov, Kyjov 17
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Obec Okrouhlice, Okrouhlice 186
Obec Květinov, Květinov 12
Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49
Obec Lípa, Lípa 93
Obec Okrouhlička, Okrouhlička 48
Obec Věž, Věž 17
Obec Bartoušov, Bartoušov 71
Obec Kochánov, Kochánov 60
Obec Michalovice, Michalovice 33
Obec Krásná Hora, Krásná Hora 34
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad
Jihlavou 67
Obec Smrčná, Smrčná 22
Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55
Obec Střítež, Střítež 1
Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31
Obec Hurtova Lhota, Hurtova Lhota 77
Obec Ždírec, Ždírec 25
Obec Šlapanov, Šlapanov 40
Městys Štoky, Štoky 261
Obec Dobronín, Polenská 221/2a, Dobronín
Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97
Obec Vysoká, Vysoká 1
Obec Kojetín, Kojetín 36
Město Polná, Husovo náměstí 39, Polná
Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122
Městys Úsobí, Úsobí 43
Obec Hybrálec, Hybrálec 69
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.
97/1, Jihlava
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57,
Havlíčkův Brod
Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 24
Lubomír Dvořák a Iva Dvořáková, Mírová
3336, Havlíčkův Brod
Karel Böhm, Podléšková 2474/97, Praha
Ludvík Böhm, Smetanovo náměstí 1857,
Havlíčkův Brod
Blanka Rajdlová, Jihlavská 1108, Havlíčkův
Brod
Ing. Zdeňka Lánová, Waldhauserova 540,
Havlíčkův Brod
Marta Hamplová, Rouštany 155, Pohled
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Květoslava Honsigová, Husova 2112,
Havlíčkův Brod
Ing. Jan Weber, Popovova 2004/12, Praha
Petr Osvald, U Borové 3683, Havlíčkův Brod

Obec Pohled, Revoluční 39, Pohled
Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a,
Praha

– 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):
p.č. 557/1, 560/3, 736/5, 736/7, 720, PK 447, PK 448, PK 450, PK 451, PK 454, PK 460, PK
491, 561/3, st. 179, 561/2, 561/4, 536/10, 538/3, 556/2, PK 554/13, PK 439/4, PK 439/2, PK
439/1, 541, 538/7, st. 127/1, 543/2, st. 103, PK 435/1, 749, 581/12, 581/7, PK 435/2, st. 334,
632, 625/1, st.230, 732/3, 624/7, 624/4, 624/5, 649/4, 663/132, 663/172, 663/182, 736/13,
736/14, 736/15, 736/9, 544, 536/11, st. 395, PK 554/1, GP 620/22, 366/7, PK 553/2, PK 621,
663/131, 633/13, 531, 415/1, 415/2, 494/3, 494/4, 556/1, 629/2, 629/4, 355/1, 536/9, 537/12,
538/4, 539/1, 630/2, 673/3, 682/1, PK 554/10, 551 v k.ú. Pohled
– 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 téže
příslušným obecním úřadům:
Obecní úřad Pohled, Revoluční 39, 58221 Pohled – k vyvěšení
Dále obdrží:
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův
Brod
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického
46, 587 24 Jihlava
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův
Brod, Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, 1. máje 803/1, 779 00
Olomouc
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899/C, 530 02
Pardubice
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Žižkova 993, 580 01
Havlíčkův Brod
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 Karlín
Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, 108 00 Praha 10
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/1, 628 00 Brno - Židenice
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
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