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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 (dále jen
"žadatel") podalo dne 8. 2. 2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
I/37 Borky-myslivna, Škrdlovice a Stržanov PHS
na pozemcích parc. č. 668/1 (ostatní plocha) v k.ú. Karlov; parc. č. 794/3 (ostatní plocha), parc. č.
698/48 (orná půda), parc. č. 696/18 (zahrada), parc. č. 696/2 (ostatní plocha), parc. č. 696/26
(ostatní plocha), parc. č. 692/4 (ostatní plocha), parc. č. 692/17 (orná půda), parc. č. 668/1 (ostatní
plocha), 672/13 (orná půda), parc. č. 630/18 (orná půda) vše v k.ú. Škrdlovice; parc. č. 228/1
(ostatní plocha) a parc. č. 202/1 (ostatní plocha) v k.ú. Stržanov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Jedná se o stavbu trvalou a stavbu dopravní infrastruktury. Stavba se bude nacházet v intravilánu
podél silnice I/37 v obcích Stržanov a Škrdlovice a týká se nově navržených protihlukových stěn
(PHS) dle akustické studie podél silnice I/37 s tím, aby byla zajištěna dostatečná ochrana
přilehlých chráněných staveb před nadlimitním hlukem ze silniční dopravy. Stavba je rozdělena
na 4 úseky s ohledem na pozici PHS, číslování je dle akustické studie po staničení komunikace.
V místě stavby budou v jednotlivých úsecích dle protihlukové studie provedena nová svodidla a
PHS. Všechny úseky jsou nově navrženy. PHS úseku 1 je navržena výšky 2,5 m a délky 292 m.
Před PHS je navrženo svodidlo délky 318 m s výškovými náběhy. Součástí stavby je i odsunutí
zemědělského sjezdu. PHS úseku 2 budou dvě části PHS, první je před křižovatkou v obci
Škrdlovice u autobusové zastávky výšky 5 m a délky 80 m. Druhá část je za křižovatkou
v odsunuté poloze délky 180 m a proměnné výšky 4 – 4,5 m. Oba úseky jsou chráněny svodidly.
U zdi s autobusovou zastávkou bude proveden chodník a zatrubnění příkopu. PHS úsek 3 je také
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navržen ve dvou kusech PHS a je přerušena pouze sjezdem na pozemky soukromníků. První
úsek je délky 68 m a výšky 4 m, druhý úsek délky 108 m a výšky 4 m. PHS úsek 4 je navržen
v místě křižovatky v obci Stržanov na ochranu zástavby. Společně s PHS je navrženo i svodidlo.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 180.1 Dopravně inženýrská opatření Úsek 1
SO 180.2 Dopravně inženýrská opatření Úsek 2
SO 180.3 Dopravně inženýrská opatření Úsek 3
SO 180.4 Dopravně inženýrská opatření Úsek 4
SO 761 – PHS Úsek 1
SO 762 – PHS Úsek 2
SO 763 – PHS Úsek 3
SO 764 – PHS Úsek 4
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále je „stavební
úřad“) jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 2e zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“) a podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) oznamuje zahájení územního řízení v souladu s ustanovením § 87 stavebního
zákona dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry
v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek
k jeho provádění, upouští stavební úřad od ústního jednání podle § 87 odst. 1 stavebního zákona.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. K později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), a to do 3 pracovních dnů po uplynutí zákonné 15 denní lhůty k uplatnění
námitek, popřípadě důkazů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním
rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení
zakotvené v ustanovení § 89 stavebního zákona.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři C 1.06 Krajského úřadu Kraje Vysočina,
odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ve lhůtě shora uvedené
(úřední dny: Po a St 8.00-17.00 hod.). S ohledem na trvající nouzový stav v souvislosti s epidemií
viru SARS CoV-2, stavební úřad žádá účastníky řízení, aby nejprve telefonicky či e-mailem
(Krejci.V@kr-vysocina.cz, 564 602 202) kontaktovali stavební úřad a dohodli dobu, kdy mohou
nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a projektové dokumentace.
Na územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v
§ 1 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.
Podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení podle stavebního zákona, které je
řízením s velkým počtem účastníků, doručuje oznámení o zahájení řízení postupem podle
stavebního zákona, tj. veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu, a jednotlivě
dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a)
stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou.
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Poučení k uplatňování námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů dle
§ 89 stavebního zákona tj.:
• Jelikož stavební úřad upustil od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených
orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve shora stanovené lhůtě;
jinak se k nim nepřihlíží.
• K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
• Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený
v odstavci 4, se nepřihlíží.
• Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. K
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
• Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo
dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
• Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním
řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
• Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na
základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah
jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si
o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence
nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník
řízení může mít podle § 33 odst. 1 správního řádu v téže věci současně pouze jednoho
zmocněnce.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatření důkazů a dalších podkladů pro vydání správního
rozhodnutí nebo opatření. Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit
pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo
plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě
nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Bc. Vítězslav Krejčí
úředník odboru územního plánování a stavebního řádu

Příloha: grafická příloha – situace
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina, Obecního úřadu Obce Škrdlovice a Městského úřadu Žďár nad Sázavou podle
ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu. Současně uvedené úřady potvrzují, že tato písemnost
byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního
řádu.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Vyvěšeno dne............................................ Sejmuto dne.............................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Zdvořile žádáme o vrácení potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru
územního plánování a stavebního řádu.
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1,
2 v návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby a pro
lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ustanovení § 25 odst. 3
správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje
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Poznámka pro žadatele:
Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) osvobozen od
správního poplatku, dle položky 17 – osvobození.

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a
současně podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů, do
vlastních rukou (na doručenku):
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
- Kraj Vysočina, IČO: 70890749 Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
- Město Žďár nad Sázavou, IČO 00295841, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, p.o., IČO 00090450, Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava
- Obec Škrdlovice, IČO 00295540, Škrdlovice č.p. 48, 591 01 Žďár nad Sázavou
- EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Miloslav Vytlačil, nar. 21. 7. 1947, Škrdlovice č.p. 188, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Jaroslav Cempírek, nar. 19. 8. 1957, Škrdlovice č.p. 140, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Bohdana Cempírková, nar. 17. 1. 1963, Škrdlovice č.p. 140, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Vladimír Vrzák, nar. 7. 4. 1937, Škrdlovice č.p. 85, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Bohuslava Vrzáková, nar. 24. 1. 1938, Škrdlovice 85, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Jaroslava Havlová, nar. 11. 2. 1974, Libušínská 208/21, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Marie Poulová, nar. 14. 4. 1944, Stržanov č.p. 39, 591 02 Žďár nad Sázavou
- Martin Ferdus, nar. 21. 1. 1968, Bubenská 1160/13, 170 00 Praha 7
- František Hemza, nar. 9. 8. 1945, Stržanov č.p. 62, 591 02 Žďár nad Sázavou
- Marta Hemzová, nar. 20. 7. 1947, Stržanov č.p. 62, 591 02 Žďár nad Sázavou
- Vlasta Sýkorová, nar. 3. 9. 1945, Stržanov č.p. 69, 591 02 Žďár nad Sázavou
- Stanislav Hospodka, nar. 30. 4. 1953, Stržanov č.p. 92, 591 02 Žďár nad Sázavou
- Jana Hospodková, nar. 19. 8. 1953, Stržanov č.p. 92, 591 02 Žďár nad Sázavou
- Helena Kutílková, nar. 18. 8. 1949, Stržanov č.p. 50, 591 02 Žďár nad Sázavou
- Josef Kutílek, nar. 16. 7. 1946, Bezručova 97/41, 591 02 Žďár nad Sázavou
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
(doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 správního řádu) – sousední pozemky:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Pozemková parc. č. 18/8, parc. č. 18/1, parc. č. 742/4, parc. č. 742/1, parc. č.792/1, parc. č.
698/56, parc. č. 698/57, parc. č. 698/1, parc. č. 692/13, parc. č. 692/18, parc. č. 692/14, parc. č.
692/19, parc. č. 692/20, parc. č. 692/15, parc. č. 672/1, parc. č. 630/1 vše v k.ú. Škrdlovice.
Pozemková parc. č. 225, parc. č. 224/1, parc. č. 224/2, parc. č. 223, parc. č. 222, parc. č. 220,
parc. č. 219, parc. č. 221/1, parc. č. 218/1, parc. č. 218/2, parc. č.60/2, parc. č. 60/3, parc. č. 60/1,
parc. č. 215/1, parc. č. 211, parc. č. 212, parc. č. 47, parc. č. 214, parc. č. 210, parc. č. 209, parc.
č. 207/1, parc. č. 256/2, parc. č. 256/1 vše v k.ú. Stržanov.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Čísla popisná: 49, 53, 62, 70 v k.ú. Stržanov
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Dotčené orgány:
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO
Ždárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár
nad Sázavou
- Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1,
591 31 Žďár nad Sázavou
- Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad
Sázavou
- Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1,
591 31 Žďár nad Sázavou
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4,
591 01 Žďár nad Sázavou
K vyvěšení ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu (příslušnému obecnímu úřadu se žádostí
vyvěšení):
• Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
• Obec Škrdlovice, Škrdlovice č.p. 48, 591 01 Žďár nad Sázavou
• Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na vědomí:
- PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, 625 00 Brno
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