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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 27. 1. 2020 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 pro
stavbu

„I/38 D1-JIHLAVA“
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
Stavbou bude dotčena pouze stavba stávající silnice I/38 na pozemcích p. č. 433/1, 433/3, 433,5
v katastrálním území Pávov, obec Jihlava, okres Jihlava a na pozemcích p. č. 370/3, 646/1,
646/2, 646/3, 646/4 a 649/7 v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, okres
Jihlava.
Stavba primárně řeší opravu krytu vozovky silnice I/38 v obou jízdních pásech do maximální
hloubky 220 mm (tj. bez zásahu do pokladních vrstev), včetně větví mimoúrovňových křižovatek
(MÚK) či částí jejich napojení technologií navrženou dle diagnostiky vozovky a to v úseku od
MÚK I/38 s dálnicí D1 po MÚK I/38 se silnicí III/03824 (ul. Romana Havelky). Celková délka je
5,671 km. Niveleta vozovky bude v některých úsecích navýšena a to max. o 100 mm. Pravý
jízdní pás (směr D1 – Jihlava) bude zúžen z kat. S 22,5/80 o 0,50 m na aktuální normovou
kategorii S 21,5/80, přičemž tak dojde k rozšíření středního dělicího pásu o 0,50 m, kde vznikne
bezpečný prostor pro uložení kabelů Cetin a ŘSD ČR v rámci související akce. Zpevněná plocha
jízdních pásů nebude nikde rozšiřována a zpevněná krajnice bude ponechána ve stávající šířce
cca 1,0 – 1,5 m.
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Oprava zahrnuje též opravu vozovky na mostech, prvků stávajícího odvodnění, záchytného
systému a zabezpečení svahů proti odpadávání nesoudržné zeminy. Oprava dešťové silniční
kanalizace bude řešena systémem vyvložkování, vč. výměny a doplnění nových UV a
opravy/výměny poklopů kanalizačních či drenážních šachet. 1 šachta je navržena nová.
Dále stavba řeší výměnu a doplnění záchytných a vodicích bezpečnostních zařízení, zřízení
jednoho nového, prodloužení pěti stávajících přejezdů středového dělicího pásu na délku
minimálně 60 metrů, opravu přejezdu středového dělicího pásu na konci úseku a obnovu
vodorovného dopravního značení. Stávající svodidla jsou nahrazena novými s vyšší úrovní
zadržení. Jejich délka je upravena dle požadavku aktuálně platných předpisů. Na přejezdech
SDP a podél překážek v SDP a u nosných konstrukcí jsou navržena betonová svodidla.
Realizace stavby se předpokládá v po dobu 24 měsíců. Stavba bude probíhat ve 3 etapách.
Provoz v jízdních pruzích bude po dobu výstavby omezen. V 1. etapě je navržena výstavba
kabeláže v SDP a přejezdů SDP, a to za provozu při uzavření levých jízdních pruhů. Ve 2. a 3.
etapě budou v jednotlivých fázích probíhat práce nejdříve v pravém a pak v levém jízdního pásu,
a to při jejich úplném uzavření, provoz bude veden v režimu 1+1 ve volném jízdním pásu. Pro
tato jednotlivá uzavření větví mimoúrovňových křižovatek jsou navrženy objízdné trasy.
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.
Krajský úřad ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „zákon o
urychlení výstavby“) poučuje účastníky, že na toto řízení se vztahuje zákon o urychlení
výstavby.
Krajský úřad dále v souladu s § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby poučuje ostatní účastníky
(vlastníky pozemků nebo staveb a práv k nim, na nichž bude stavba povolena), že další
písemnosti v tomto řízení jim budou doručovány pouze veřejnou vyhláškou. Další písemnosti se
budou doručovat jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům.
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
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řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí a projektové dokumentace lze v uvedené lhůtě nahlédnout na Krajském
úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v
pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod. S ohledem na trvající nepříznivou epidemiologickou
situaci v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, krajský úřad žádá účastníky řízení, aby nejprve
telefonicky či e-mailem (macura.j@kr-vysocina.cz) kontaktovali krajský úřad a dohodli dobu, kdy
mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí a projektové dokumentace.
V Jihlavě 12. 2. 2021

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

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a
Magistrátu města Jihlavy 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.
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), d)
stavebního zákona – vlastníci staveb a pozemků, na nichž bude stavba prováděna, a ten,
kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li
být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena:
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Jihlavské kotelny, s.r.o., Havlíčkova 2331/111, 586 01 Jihlava
Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/1, 628 00 Brno – Židenice
OPTOKON, a.s., Červený kříž 250, 586 01 Jihlava
SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 105 00 Praha 10
T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Vodafone Czech republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
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Vodárenská akciová společnost, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Služby města Jihlavy s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
– doručováno jednotlivě
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):
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. 567, 437, 438,
431/1, 430/1, 433/4, 187/5, 187/4, 433/6, 258 a 259 v katastrálním území Pávov a
p. č. 499/1, 347/4, 649/8, 499/8, 347/10, 293/17, 499/6, 34/5, 293/101, 499/4, 70/11, 293/8,
646/6, 34/1, 96/25, 369/11, 70/4, 526/6, 369/3, 70/3, 293/10, 369/20, 30/2, 293/28, 370/6, 70/1,
293/83, 370/7, 70/21, 293/84, 370/5, 67/4, 293/7, 370/8, 67/19, 293/85, 370/23, 67/8, 293/86,
347/21, 67/11, 649/2, 347/22, 69/3, 347/3, 69/1, 347/18, 94/2, 347/17, 95/2, 362/53, 526/2,
347/14, 293/89, 347/12 a 647 v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy
– 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:
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01
Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického
46, 587 24 Jihlava
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany veřejných zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
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