KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
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4. 7. 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad)
jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pozemních
komunikacích), podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon) a § 16 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s § 112 odst. 1
stavebního zákona, obdržel dne 29. 6. 2016 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 žádost o ohlášení stavebního záměru
na stavbu

„I/23Třebíč - Ptáčov“

v rozsahu následujících stavebních objektů:
SO 101
SO 181
SO 190.1

Silnice I/23
DIO – silnice I/23
Dopravní značení silnice I/23

Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
v k. ú. Ptáčov na pozemku parc. č. 1501/4, 1501/29 a 1501/31
Pozemky sousedící se stavbou:
v k. ú. Ptáčov na pozemku par. č. st. 37, st. 44/1, st. 44/2, st. 86, 593/1, 593/2, 595, 625/2, 626,
631, 632/3, 633/2, 633/3, 634, 635/1, 635/2, 635/7, 796, 797, 831, 834/1, 884, 886, 887/1,
909/1, 909/2, 910/2, 935, 936, 974/1, 974/4, 974/5, 974/8, 974/9, 1007/1, 1012/1, 1012/2,
1013/2, 1013/4, 1013/8, 1014, 1015, 1016, 1017/2, 1017/3, 1017/5, 1017/6, 1020, 1027, 1030/1,
1030/7, 1030/9, 1030/10, 1498/5, 1499/2, 1501/2, 1501/3, 1501/5, 1501/6, 1501/7, 1501/8,
1501/9, 1501/10, 1501/11, 1501/12, 1501/13, 1501/14, 1501/15, 1501/16, 1501/17, 1501/18,

tel.: 564 602 234, fax: 564 602 428, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
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1501/19, 1501/20, 1501/21, 501/22, 1501/23, 1501/24, 1501/25, 1501/26, 1501/27, 1501/28,
1501/30, 1501/32, 1519/1, 1519/2, 1519/4, 1528
Předmětem stavby je oprava stávající silnice I/23 v úseku od konce města Třebíč ve směru do
Brna až po Táborský mlýn. Celková délka opravovaného úseku silnice I/19 je 1200 m. Začátek
úseku je v km 99,622 provozního staničení, konec úseku je v km 100,822. Oprava bude dle
diagnostiky prováděna ve dvou základních druzích, přičemž vždy je navržena výměna vrstev
krytu a vyrovnání nevyhovujících příčných sklonů. Lokálně může dojít k zesílení vozovky,
výměně podkladních vrstev v místech vyrovnání nenormového příčného sklonu. Součástí stavby
je pročištění silničních příkopů včetně výměny či doplnění příkopových tvárnic. Opraveny budou
také nezpevněné krajnice (odstranění nánosů, seříznutí krajnic do předepsaného sklonu,
zpevnění jejich povrchu frézovaným materiálem). Dále bude provedeno pročištění a případná
oprava propustku či jejich čel pod silnici I/23 a pročištění propustků pod sousedními sjezdy.
Stavba bude probíhat po polovinách vozovky, přičemž veřejná automobilová doprava bude při
výstavbě vedena vždy volnou polovinou vozovky.
Předložená žádost o ohlašovaném stavebním záměru neobsahovala náležitosti dle § 105 odst. 1
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon). Jednalo se o absenci souhlasů osob, které mají vlastnická
práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici
s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.
Dle § 107 odst. 1 stavebního zákona krajský úřad došel k závěru, že ohlášení není úplné a
záměr nesplňoval podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Z uvedených důvodů krajský úřad dle § 107 odst. 1 stavebního zákona rozhodl, že v předmětné
věci provede stavební řízení. Stavební řízení je dle § 107 odst. 2 stavebního zákona zahájeno
dnem ohlášení a podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád).
Krajský úřad jako příslušný speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona
a § 47 odst. 1 správního řádu, oznamuje zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu
z poskytnutých informací dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona
od místního šetření a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 36 odst. 3 správního
řádu uplatnit své námitky nejpozději do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebo při
projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona,
nepřihlíží.
Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze v uvedené lhůtě nahlédnout na Krajském úřadu Kraje Vysočina,
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Odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v pondělí a středu od 8:00
do 16:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod.
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,
která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina
(rozhodný termín z hlediska doručení), na úřední desce Městského úřadu Třebíč.
V Jihlavě 4. 7. 2016

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a
Městského úřadu Třebíč 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. 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):
v k. ú. Ptáčov pozemky par. č. st. 37, st. 44/1, st. 44/2, st. 86, 593/1, 593/2, 595, 625/2, 626,
631, 632/3, 633/2, 633/3, 634, 635/1, 635/2, 635/7, 796, 797, 831, 834/1, 884, 886, 887/1,
909/1, 909/2, 910/2, 935, 936, 974/1, 974/4, 974/5, 974/8, 974/9, 1007/1, 1012/1, 1012/2,
1013/2, 1013/4, 1013/8, 1014, 1015, 1016, 1017/2, 1017/3, 1017/5, 1017/6, 1020, 1027, 1030/1,
1030/7, 1030/9, 1030/10, 1498/5, 1499/2, 1501/2, 1501/3, 1501/5, 1501/6, 1501/7, 1501/8,
1501/9, 1501/10, 1501/11, 1501/12, 1501/13, 1501/14, 1501/15, 1501/16, 1501/17, 1501/18,
1501/19, 1501/20, 1501/21, 501/22, 1501/23, 1501/24, 1501/25, 1501/26, 1501/27, 1501/28,
1501/30, 1501/32, 1519/1, 1519/2, 1519/4, 1528.
– 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:
Městský úřad Třebíč, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč
Dále obdrží:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč,
Bráfova 31, 674 01 Třebíč
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 180, Kožichovice,
674 01 Třebíč
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického
46, 587 24 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00
Olomouc
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 615 00 Brno – Židenice
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