KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 8618/2017, ODSH 1431/2017 – 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 zákon o pozemních
komunikacích) a podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon) od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56,
Praha 4 zastoupené 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/23.
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/23 Vladislav - Smrk“
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
v k. ú. Vladislav, parc. č. 1545, 1546/2, 1639
v k.ú. Koněšín, parc. č. 698
Pozemky sousedící se stavbou:
v k. ú. Vladislav:
par. č. 1004/1, st. 168, st. 146, st. 145, 1004/9, 1004/8, st. 144, st. 143, st. 137/2, st. 137/1, st.
136/4, st. 136/3, st. 136/1, st. 115, st. 169, 61, st. 27, 1564/3, 1564/2, 1564/4, 50/1, st. 22/1, st.
22/2, st. 21, st. 94/1, st. 18, st. 139, st. 17/1, st. 17/2, st. 17/3, st. 16/2, st. 16/1, st. 15, st. 14, st.
13/1, st. 13/2, st. 12/2, st. 12/1, 1565, st. 55, st. 54, 1641, 1570/4, 534, 1593/1, st. 185, st. 99,
525/2, 495/4, st. 98/1, 171/2, 170, st. 80, 495/1, 1547/1, 495/12, st. 108, st. 109, 495/24, st. 147,
st. 127, st. 150, st. 151, 495/11, st. 107/2, st. 107/1, 495/19, st. 148/1, st. 149, 495/3, st. 142,
468/2, 468/1, 451/17, 451/29, 451/30, 451/2, 451/31, st. 219, 437/1, 437/2, 420/2, 420/1, 421/1,
419, 409, 408, 392, 390, 378/1, 378/2, 376, 367/1, 365, 356, 355, 346/1, 345/2, 334/1, 340/1,
331/2, 324, 323, 318, 315/1, 314/2, 1596, 313/1, 312/2, 311/1, 308/2, 309/1, 306/2, 307/2,
304/1, 303/2, 300/2, 299/1, 298/2, 297/1, 293/2, 293/1, 290/4, 290/1, 290/2, 288, 276, 275/1,
275/3, 275/2, 279/1, 273/2, 273/3, 272/1, 271, 1585/1, 1524/1, 1525/5, 1525/4, 1525/1, st. 215,
st. 213, st. 191, 1527, 62/1, st. 28/2, st. 28/1, 1618, 63/1, 1644, st. 95/1, st. 96, st. 29, 1558/1, st.
277, st. 30/3, st. 30/2, st. 30/4, st. 30/1, 1642, st. 255, st. 31/1, st. 31/2, st. 32, st. 33, st. 34, st.
35, st. 36/1, st. 36/2, st. 37/1, st. 37/2, st. 38, st. 39/1, st. 40/1, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44/1, st.
44/2, st. 45, st. 46, st. 47/1, st. 47/2, st. 48/2, st. 48/1, st. 49, st. 50/1, st. 50/2, 1558/5, st. 51/3,
st. 51/2, st. 51/1, st. 52/1, st. 53/1, 1552/2, 149/2, st. 61, 149/3, st. 360, st. 387, 1556/1, st. 119,
st. 73, st. 74, st. 75, st. 76, st. 77, st. 79, st. 70, st. 69, st. 65, 161, st. 158, st. 159/1, st. 159/2, st.

160, 172/1, 172/7, 172/4, st. 226, 172/2, 172/5, 172/6, 206, 207, 214, 215, 216, 219, 220, 223,
224, 227, 226, 228/1, 231, 232, 237, 238, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 252/13,
252/14, 252/15, 193/1, 263, 264, 265/1, 265/2, 193/9, 267/3, 267/1, 267/2, 270, 1637;
v k.ú. Koněšín:
parc. č. 690/1, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/6, 689/1, 689/3, 689/2, 692/1;
v k.ú. Smrk na Moravě: parc. č. 237/2, 237/1, 237/3.
Předmětem stavby je oprava stávající silnice I/23 v úseku od začátku městyse Vladislav (ve
směru od Třebíče) po křižovatku se silnicí III/39015 směr Smrk v celkové délce 3452 m. Začátek
úseku je v km 0,000 (km 104,535 provozního staničení), konec úseku je v km 3,452 (km
107,987 provozního staničení). V zastavěném území dojde k lokálním sanacím, zejména
v prostoru za mostem přes Mlýnský potok a tím i k zásahu do konstrukce vozovky a podložních
vrstev. Mimo zastavěné území dojde k odfrézování asfaltových vrstev v tloušťce 50 mm a
pokládce nových vrstev v tloušťce 100 mm, tedy k navýšení nivelety o 50 mm. 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).
Stavba bude probíhat po polovinách vozovky, přičemž veřejná automobilová doprava bude při
výstavbě vedena vždy volnou polovinou vozovky.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Milanem Blažkem,
společnost BLAHOPROJEKT, s.r.o., 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 nebo stavbách, ke kterým mu vzniklo
vlastnické právo či jiné právo provést stavbu.
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 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.
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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 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
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.
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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. 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 způsob provádění
z hlediska organizace dopravy. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních
prací bude osazeno dle stanovení krajského úřadu, 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 krajský 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 31. 12. 2019.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Policie ČR, č.j. KRPJ105126-1/ČJ-2017-1600DP-AUG ze dne 23. 10. 2017:
a) Na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, souhlasíme s předloženou dokumentací.
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.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Drážního úřadu zn. MOSOO1416/17-2/Dj DUCR-60035/17/Dj ze dne 19. 10. 2017:
a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené
Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem
projednat s Drážním úřadem.
b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu
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d) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
31. Stavebník zajistí splnění podmínek obsažených ve sdělení Městského úřadu Třebíč, Odboru
životního prostředí č.j. 72057/17 – SPIS OŽP 13117/2017/Ver ze dne 1. 11. 2017:
a) Stavebními pracemi nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a
nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
b) Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu. Při realizaci vlastních prací
budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to,
aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod.
c) Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod,
kanalizace, meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné
prokazatelné písemné projednání se správci či vlastníky těchto vodních děl.
32. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Třebíč, Odboru
životního prostředí č.j. OŽP 72795/17 – SPIS OŽP/13309/2017/Ro ze dne 6. 11. 2017
33. Stavebník zajistí splnění podmínek rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, Odboru životního
prostředí č.j. OŽP 80690/17 - SPIS OŽP 14986/2017/No ze dne 12. 12. 2017
34. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany –
Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury sp. zn. 78976/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 8. 11. 2017:
a) Před zahájením akce bude zaslán přesný termín realizace stavby a dopravního omezení
na adresu – Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc,
Dobrovského 6, 779 00 Olomouc nebo faxem na tel. 973 401 556 (kontaktní osoby
Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, tel. 973 401 551 – kpt. Ing. Hrudička,
tel. 973 401 554 – prap. Regmund).
35. Stavebník zajistí splnění požadavků VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize
Třebíč dle vyjádření č.j. TR/5816/2017-Se ze dne 12. 10. 2017
36. Stavebník zajistí splnění požadavků GridServices, s.r.o. dle vyjádření zn. 5001601354 ze
dne 31. 10. 2017
37. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Povodí Moravy, s.p.,
PM059901/2017-203/Fi ze dne 21. 11. 2017
38. Stavebník zajistí splnění požadavků Lesů České republiky, Správy toků dle vyjádření č.j.
LCR952/004122/2017 ze dne 4. 9. 2017 a č.j. LCR952/004605/2017 ze dne 16. 10. 2017
39. Stavebník zajistí splnění požadavků Správy železniční dopravní cesty, s.o.zn. 17935/2017SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 20. 10. 2017
40. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasu se stavbou v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy vydaného E.ON Česká republika, s.r.o. zn. I10543-16210162
ze dne 19. 10. 2017
41. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření České telekomunikační
infrastruktury č.j. 696093/17 ze dne 21. 8. 2017.
Toto rozhodnutí dále navazuje zejména na následující stanoviska a samostatná rozhodnutí:
- Souhlas Městského úřadu Třebíč, Odboru výstavby č.j. OV 66287/17 – SPIS
14844/2017/Ma ze dne 8. 12. 2017
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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 13. 12. 2017 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 ohlášení stavebního záměru na
stavbu „I/23 Vladislav - Smrk“, jejímž předmětem je oprava stávající silnice I/23 v úseku od
začátku městyse Vladislav (ve směru od Třebíče) po křižovatku se silnicí III/39015 směr Smrk
v celkové délce 3452 m.
Dne 21. 12. 2017 oznámil Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství
pod č.j. KUJI 93674/2017, ODSH 1431/2017 - 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 vydání stavebního
povolení určeným 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) a na úřední desce Městského úřadu Třebíč.
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.
• Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, Odboru životního prostředí č.j. OŽP 80690/17 SPIS OŽP 14986/2017/No ze dne 12. 12. 2017
• Sdělení Městského úřadu Třebíč, Odboru životního prostředí č.j. 72057/17 – SPIS OŽP
13117/2017/Ver ze dne 1. 11. 2017
• Informace Městského úřadu Třebíč, Odboru životního prostředí zn. OŽP 66726/17 –
SPIS 12266/2017/LK-K ze dne 16. 10. 2017
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• Závazné stanovisko Drážního úřadu zn. MO-SOO1416/17-2/Dj DUCR-60035/17/Dj ze
dne 19. 10. 2017
• Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, Odboru životního prostředí č.j. OŽP
72795/17 – SPIS OŽP/13309/2017/Ro ze dne 6. 11. 2017
• Vyjádření Městského úřadu Třebíč, Odboru rozvoje a územního plánování – dle § 15
stavebního zákona č.j. OV 66287/17 – SPIS 14844/2017/Ma ze dne 8. 12. 2017
• Vyjádření Městského úřadu Třebíč, Odboru dopravy a komunálních služeb, zn. ODKS
70104/17 – SPIS 87/2017/PJ ze dne 2. 11. 2017
• Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství
č.j. KUJI 73646/2017 OZPZ 2729/2017 ze dne 13. 10. 2017 a č.j. KUJI 75909/2017
OZPZ 2/2017 Ml ze dne 20. 10. 2017
• Vyjádření Povodí Moravy, s.p., zn. PM049387/2017-203/Fi ze dne 23. 10. 2017 a zn.
PM059901/2017-203/Fi ze dne 21. 11. 2017
• Vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správy toků, č.j. LCR952/004122/2017 ze dne 4. 9.
2017 a č.j. LCR952/004605/2017 ze dne 16. 10. 2017
• Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zn.
TSÚ/No/014090/2017 ze dne 27. 10. 2017
• Vyjádření Agentury logistiky č.j. MO 207429/2017-5512OL ze dne 23. 10. 2017
• Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru služby
dopravní policie, č.j. KRPJ-105126-1/ČJ-2017-1600DP-AUG ze dne 23. 10. 2017
• Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.
KHSV/231112017/TR/HOK/CHro ze dne 9. 10. 2017
• Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územního odboru
Třebíč č.j. HSJI- 5679-2/TR-2017 ze dne 20. 10. 2017
• Závazné stanovisko Ministerstva obrany – Sekce ekonomická a majetková, odbor
ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury sp. zn. 77122/20178201-OÚZ-BR ze dne 30. 8. 2017 a sp. zn. 78211/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 24. 10.
2017 a závazné stanovisko sp. zn. 78976/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 8. 11. 2017
• Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, č.j.
TR/4819/2017-Ba ze dne 29. 8. 2017 a č.j. TR/5816/2017-Se ze dne 12. 10. 2017
• Vyjádření obce Smrk ze dne 24. 8. 2017 a ze dne 24. 10. 2017
• Vyjádření obce Koněšín ze dne 25. 8. 2017 a ze dne 27. 10. 2017
• Vyjádření Městyse Vladislav ze dne 30. 10. 2017 k existenci sítí a souhlas se stavbou
• Vyjádření Národního památkového ústavu č.j. NPÚ-372/66463/2017 ze dne 25. 8. 2017
• Vyjádření České geologické služby zn. CGS630/17/05299/VII/802 ze dne 29. 8. 2017
• Vyjádření Českých drah, a.s. č.j. 2686/2017-RSMBRNO – 137/17 ze dne 14. 9. 2017
• Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o., zn. 16367/2017-SŽDC-OŘ BNO-NT ze
dne 22. 8. 2017 a zn. 17935/2017-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 20. 10. 2017
• Vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru správy
majetku, č.j. KRPJ-347-116/ČJ-2017-1600MN ze dne 31. 8. 2017
• Vyjádření Českých radiotelekomunikací zn. UPTS/OS/176602/2017 ze dne 3. 9. 2017
• Vyjádření ČD-Telematika a.s. zn. 1201713415 ze dne 28. 8. 2017
• Vyjádření NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. zn. 114170081 ze dne 13. 10. 2017
• Vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001571796 ze dne 14. 9. 2017 a zn. 5001601354 ze
dne 31. 10. 2017
• Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. D8626 – 16200354 ze dne 8. 9. 2017
• Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu vydaný společností E.ON Česká
republika, s.r.o. zn. I10543-16210162 ze dne 19. 10. 2017
• Vyjádření České telekomunikační infrastruktury č.j. 696093/17 ze dne 21. 8. 2017
• Vyjádření MERO ČR a.s. č.j. 2017/08/11950 ze dne 21. 8. 2017
• Vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 21. 8. 2017
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. zn. 0200639852 ze dne 21. 8. 2017
Vyjádření ČEPS, a.s. zn. 0000218775 ze dne 21. 8. 2017
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100792808 ze dne 21. 8. 2017
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E29244/17 ze dne 21. 8. 2017
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn. 170821-200053324 ze dne 22. 8. 2017
Vyjádření InfoTel, spol. s r.o. číslo E015791/17 ze dne 22. 8. 2017
Vyjádření První telefonní společnosti s r.o. zn. PTTRE066 ze dne 23. 8. 2017
Stanovisko společnosti QUANTUM, a.s. č.j. 311/JF/2017 ze dne 25. 8. 2017
Vyjádření společnosti itself s.r.o., č.j. 17/003985 ze dne 5. 9. 2017
Vyjádření NET4GAS, s.r.o. zn. 7047/17/OVP/N ze dne 21. 8. 2017

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 29. 1. 2018

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

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 13. 12. 2017, příjmový pokladní
doklad 201701440.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina, Úřadu
městyse Vladislav, Obecního úřadu Koněšín a Obecního úřadu Smrk 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. Vladislav:
par. č. 1004/1, st. 168, st. 146, st. 145, 1004/9, 1004/8, st. 144, st. 143, st. 137/2, st. 137/1, st.
136/4, st. 136/3, st. 136/1, st. 115, st. 169, 61, st. 27, 1564/3, 1564/2, 1564/4, 50/1, st. 22/1, st.
22/2, st. 21, st. 94/1, st. 18, st. 139, st. 17/1, st. 17/2, st. 17/3, st. 16/2, st. 16/1, st. 15, st. 14, st.
13/1, st. 13/2, st. 12/2, st. 12/1, 1565, st. 55, st. 54, 1641, 1570/4, 534, 1593/1, st. 185, st. 99,
525/2, 495/4, st. 98/1, 171/2, 170, st. 80, 495/1, 1547/1, 495/12, st. 108, st. 109, 495/24, st. 147,
st. 127, st. 150, st. 151, 495/11, st. 107/2, st. 107/1, 495/19, st. 148/1, st. 149, 495/3, st. 142,
468/2, 468/1, 451/17, 451/29, 451/30, 451/2, 451/31, st. 219, 437/1, 437/2, 420/2, 420/1, 421/1,
419, 409, 408, 392, 390, 378/1, 378/2, 376, 367/1, 365, 356, 355, 346/1, 345/2, 334/1, 340/1,
331/2, 324, 323, 318, 315/1, 314/2, 1596, 313/1, 312/2, 311/1, 308/2, 309/1, 306/2, 307/2,
304/1, 303/2, 300/2, 299/1, 298/2, 297/1, 293/2, 293/1, 290/4, 290/1, 290/2, 288, 276, 275/1,
275/3, 275/2, 279/1, 273/2, 273/3, 272/1, 271, 1585/1, 1524/1, 1525/5, 1525/4, 1525/1, st. 215,
st. 213, st. 191, 1527, 62/1, st. 28/2, st. 28/1, 1618, 63/1, 1644, st. 95/1, st. 96, st. 29, 1558/1, st.
277, st. 30/3, st. 30/2, st. 30/4, st. 30/1, 1642, st. 255, st. 31/1, st. 31/2, st. 32, st. 33, st. 34, st.
35, st. 36/1, st. 36/2, st. 37/1, st. 37/2, st. 38, st. 39/1, st. 40/1, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44/1, st.
44/2, st. 45, st. 46, st. 47/1, st. 47/2, st. 48/2, st. 48/1, st. 49, st. 50/1, st. 50/2, 1558/5, st. 51/3,
st. 51/2, st. 51/1, st. 52/1, st. 53/1, 1552/2, 149/2, st. 61, 149/3, st. 360, st. 387, 1556/1, st. 119,
st. 73, st. 74, st. 75, st. 76, st. 77, st. 79, st. 70, st. 69, st. 65, 161, st. 158, st. 159/1, st. 159/2, st.
160, 172/1, 172/7, 172/4, st. 226, 172/2, 172/5, 172/6, 206, 207, 214, 215, 216, 219, 220, 223,
224, 227, 226, 228/1, 231, 232, 237, 238, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 252/13,
252/14, 252/15, 193/1, 263, 264, 265/1, 265/2, 193/9, 267/3, 267/1, 267/2, 270, 1637;
v k.ú. Koněšín:
parc. č. 690/1, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/6, 689/1, 689/3, 689/2, 692/1;
v k.ú. Smrk na Moravě:
parc. č. 237/2, 237/1, 237/3.
– 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:
Úřad městyse Vladislav, Vladislav 76, 675 01 Vladislav
Obecní úřad Koněšín, Koněšín 145, 675 02 Koněšín
Obecní úřad Smrk, Smrk 30, 675 01 Vladislav
Dále obdrží:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště TR, Bráfova
31, 674 01 Třebíč
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Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor TR, Žďárského 180, Kožichovice, 674
01 Třebíč
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 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
E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
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
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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