KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 198, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 57720/2021
Sp. zn.: OUP 5/2021 Kr-7
Vyřizuje/telefon: Bc. Vítězslav Krejčí/Tel. 564602202

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad
příslušný podle § 2e zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“) a dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o
vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 21. 12. 2020 podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 (dále jen
"žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
rozhodnutí o umístění

stavby

I/34 Havlíčkův Brod, SV obchvat, PHS

(dále jen „předmětná stavba“) na pozemcích parc. č. 3191/19 (ostatní plocha), parc. č. 3291/29
(ostatní plocha), parc. č. 3191/40 (ostatní plocha), parc. č. 2327/6 (ostatní plocha), parc. č.
3772/22 (ostatní plocha), parc. č. 943/8 (zahrada), parc. č. 943/15 (zahrada), parc. č. 3772/10
(zahrada), parc. č. 3790/12 (ostatní plocha), parc. č. 3790/31 (ostatní plocha), parc. č. 3790/30
(ostatní plocha), parc. č. 3771/10 (ostatní plocha), parc. č. 3771/15 (ostatní plocha), parc. č.
3772/5 (ostatní plocha), parc. č. 3772/1 (ostatní plocha), parc. č. 3772/23 (ostatní plocha), parc.
č. 942/19 (orná půda), parc. č. 3772/9 (ostatní plocha), parc. č. 3772/21(ostatní plocha), parc. č.
3782/3 (ostatní plocha), parc. č. 3782/2 (ostatní plocha), parc. č. 3772/24 (ostatní plocha), parc.
č. 943/2 (zahrada), parc. č. 3795/1 (vodní plocha), parc. č. 943/14 (zahrada), parc. č. 2328/9
(ostatní plocha), parc. č. 3790/44 (ostatní plocha), parc. č. 3771/14 (ostatní plocha), parc. č.
3779/2 (ostatní plocha), parc. č. 3776/1 (ostatní plocha), parc. č. 3776/2 (ostatní plocha), parc. č.
3776/3 (ostatní plocha), parc. č. 3775/8 (ostatní plocha), parc. č. 3775/7 (ostatní plocha), parc. č.
3775/6 (ostatní plocha), parc. č. 936/5 (ostatní plocha), parc. č. 3772/11 (ostatní plocha), parc. č.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

3782/4 (ostatní plocha), parc. č. 3782/1 (orná půda), parc. č. 3882/8 (orná půda), parc. č. 3781/2
(ostatní plocha), vše v k.ú. Havlíčkův Brod.
Seznam dotčených parcel obsahuje dočasný i trvalý zábor, čísla pozemků jsou dle aktuálního
stavu KN ke dni vyhotovení tohoto dokumentu.
Druh a účel umisťované stavby: Jedná se o stavbu trvalou a o stavbu dopravní infrastruktury.
V řešené lokalitě proběhlo v roce 2018 měření hluku z dopravy na silnici I/34 – měření hluku bylo
provedeno u rodinných domů situovaných v blízkosti protihlukové stěny. Měření prokázalo
prokazatelné překročení hlukových limitů DEN/NOC 60/50 dB v chráněném venkovním prostoru
staveb RD č.p. 3253 a 2568 na staveb. parc. č. 6120 a 1461 v k.ú. Havlíčkův Brod v denní i noční
době. Z výsledků výpočtů dané akustické studie vyplynulo, že v chráněném venkovním staveb
výše uvedených domů v okolí silnice I/34 lze po realizaci navrženého protihlukového opatření
očekávat dodržení hygienických limitů hluku v denní i noční době.
Popis stavby: Stavba se nachází na komunikaci I/34 ve staničení cca km 118,291 – 120, 954.
Stavba se týká pouze některých protihlukových stěn (PHS) SV obchvatu. Zároveň je rozdělena
na 7 úseků s ohledem na pozici PHS. V místě stavby budou v jednotlivých úsecích dle
protihlukové studie provedeny úpravy svodidel a PHS. PHS úseku 1 bude prodloužena a
navýšena, tato úprava vyžaduje i prodloužení stávajících svodidel. PHS úseku 2 bude
prodloužena a navýšena. PHS úsek 3 zatím nebyla projednána a tento projekt se jí netýká. PHS
úsek 4 bude kompletně demolována a postavena nová v odsunuté poloze, bude vyšší než
stávající dle akustické studie. PHS úsek 5, kvůli navyšování PHS a nevyhovující nosné konstrukci
bude stávající PHS demolována a postavena nová prodloužená PHS. PHS úsek 6 nebude
realizován po domluvě s městem Havlíčkův Brod a majitelem dotčených pozemků. PHS úsek 7
bude navýšena a prodloužena. Součástí stavby je také demolice stávající stěny v úseku 7, která
bude nahrazena novou PHS. PHS je navržena z betonových panelů osazených do
železobetonových sloupků. Panely jsou navrženy v kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a
kategorii zvukové pohltivosti A2. Založení je navrženo na vrtaných pilotách, v části nad stávajícím
propustkem (úsek 1) a podchodem (úsek 4) jsou sloupky založeny na plošném základě. Mezi PHS
a komunikaci I/34 bude v Úseku 1 nově instalováno prodloužené silniční svodidlo s omezenou
deformační zónou dle polohy PHS.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 001.1 Demolice PHS Úsek 4
SO 001.2 Demolice PHS Úsek 5
SO 001.3 Demolice zdi úseku 7
SO 180.1 Dopravně inženýrská opatření Úsek 1
SO 180.2 Dopravně inženýrská opatření Úsek 2
SO 180.3 Dopravně inženýrská opatření Úsek 4
SO 180.4 Dopravně inženýrská opatření Úsek 5
SO 180.5 Dopravně inženýrská opatření Úsek 7
SO 761 – PHS Úsek 1
SO 762 – PHS Úsek 2
SO 763 – PHS Úsek 4
SO 764 – PHS Úsek 5
SO 765 – PHS Úsek 7
Popis stavebních objektů:
SO 001.1 Demolice PHS Úsek 4
Před začátkem stavby bude provedena skrývka kulturních vrstev v místech dotčených zemními
pracemi a rozebrání chodníku. Před započetím stavby bude také provedeno kácení křovin a dřevin
v místě stavby PHS. PHS úseku 4 bude demolována včetně ocelových sloupků.

Č.jednací: KUJI 57720/2021
Číslo stránky: 2

SO 001.2 Demolice PHS Úsek 5
Před začátkem stavby bude provedena skrývka kulturních vrstev v místech dotčených zemními
pracemi a rozebrání chodníku. Před započetím stavby bude také provedeno kácení křovin a dřevin
v místě stavby PHS. PHS úseku 4 bude demolována včetně ocelových sloupků. PHS úseku 5
bude demolována včetně ocelových sloupků. Cihelný plot úseku 7 bude zdemolován v celé délce.
SO 001.3 Demolice zdi úseku 7
Před začátkem stavby bude provedena skrývka kulturních vrstev v místech dotčených zemními
pracemi a rozebrání chodníku. Před započetím stavby bude také provedeno kácení křovin a dřevin
v místě stavby PHS. PHS úseku 4 bude demolována včetně ocelových sloupků. Cihelný plot
úseku 7 bude zdemolován v celé délce.
SO 180.1 Dopravně inženýrská opatření Úsek 1
Před začátkem stavby bude v okolí řešeného úseku stavby provedeno usměrnění dopravy svislým
přechodným značením v závislosti na dočasný zábor komunikace staveništěm. Podkladem pro
řešení návrhu přechodného dopravního značení bylo zaměření celkové situace. PDZ je navrženo
dle TP 66 a je upraveno v závislosti na místních podmínkách. Přechodná dopravně inženýrská
opatření jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnost vozidel a bezproblémovou orientaci řidičů.
SO 180.2 Dopravně inženýrská opatření Úsek 2
Před začátkem stavby bude v okolí řešeného úseku stavby provedeno usměrnění dopravy svislým
přechodným značením v závislosti na dočasný zábor komunikace staveništěm. Podkladem pro
řešení návrhu přechodného dopravního značení bylo zaměření celkové situace. PDZ je navrženo
dle TP 66 a je upraveno v závislosti na místních podmínkách. Přechodná dopravně inženýrská
opatření jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnost vozidel a bezproblémovou orientaci řidičů.
SO 180.3 Dopravně inženýrská opatření Úsek 4
Před začátkem stavby bude v okolí řešeného úseku stavby provedeno usměrnění dopravy svislým
přechodným značením v závislosti na dočasný zábor komunikace staveništěm. Podkladem pro
řešení návrhu přechodného dopravního značení bylo zaměření celkové situace. PDZ je navrženo
dle TP 66 a je upraveno v závislosti na místních podmínkách. Přechodná dopravně inženýrská
opatření jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnost vozidel a bezproblémovou orientaci řidičů.
SO 180.4 Dopravně inženýrská opatření Úsek 5
Před začátkem stavby bude v okolí řešeného úseku stavby provedeno usměrnění dopravy svislým
přechodným značením v závislosti na dočasný zábor komunikace staveništěm. Podkladem pro
řešení návrhu přechodného dopravního značení bylo zaměření celkové situace. PDZ je navrženo
dle TP 66 a je upraveno v závislosti na místních podmínkách. Přechodná dopravně inženýrská
opatření jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnost vozidel a bezproblémovou orientaci řidičů.
SO 180.5 Dopravně inženýrská opatření Úsek 7
Před začátkem stavby bude v okolí řešeného úseku stavby provedeno usměrnění dopravy svislým
přechodným značením v závislosti na dočasný zábor komunikace staveništěm. Podkladem pro
řešení návrhu přechodného dopravního značení bylo zaměření celkové situace. PDZ je navrženo
dle TP 66 a je upraveno v závislosti na místních podmínkách. Přechodná dopravně inženýrská
opatření jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnost vozidel a bezproblémovou orientaci řidičů.
SO 401 Přeložka VO
Z důvodu budování nové prodloužené části PHS je nutné stranově přeložit podzemní vedení VO
mezi dvojicí sloupů tak, aby nekolidovala se založením PHS. Stranová přeložka zlepší přístup
k vedení v rámci případných oprav. Nově bude vedení umístěno do chráněného prostoru mezi
nové svodidlo a PHS. Dotčená parcela č. 3191/29 v k.ú. Havlíčkův Brod.
SO 402 Zrušení kabelu CETIN
Stavební objekt SO 402 – Zrušení kabelu CETIN řeší zrušení neprovozované sítě v místě nové
PHS. Jedná se o zrušení kabelů v Úseku 1 a Úseku 7. V Úseku 1 i v Úseku 7 prodloužená PHS
koliduje se stávajícím neprovozovaným vedením.

Č.jednací: KUJI 57720/2021
Číslo stránky: 3

SO 501 Přeložka STL GasNet
Z důvodu budování nové PHS je nutné stranově přeložit podzemní vedení plynovodu. Ve
stávajícím stavu je část vedení souběžně uložena podél stávající PHS, která zasahuje do
ochranného pásma. Nově budované založení PHS by zasahovalo do ochranného pásma
plynovodu. Stranová přeložka zlepší přístup k vedení v rámci případných oprav. Nově bude
vedení umístěno do chodníku na šířku ochranného pásma do pilotového založení nové PHS.
Délka přeložky je 14 m, DN 90 z materiálu PE. Dotčená parcela č. 3775/6 v k.ú. Havlíčkův Brod.
SO 761 – PHS Úsek 1
PHS je rozdělena na 7 částí. V rámci stavby bude provedeno 5 částí. PHS musí splňovat kategorii
vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2. V úseku 1 se stávající PHS
výšky 3 m prodlužuje o 104 m a navyšuje na výšku 4 m. Stávající svodidlo se prodlužuje o 24 m.
Celá nová PHS je založena na nových pilotách ⌀ 0,55 m a délky 4,5 m. Výjimkou je úsek nad
stávajícím propustkem, kde jsou sloupky založeny plošně. PHS je v celé délce chráněna silničním
svodidlem. Výška PHS je 4 m v závislosti na výsledcích akustické studie. Dle akustické studie jsou
dodrženy absolutní výšky horní strany PHS. V úseku 1 prochází PHS nad stávajícím propustkem.
Těleso propustku nebude stěnou dotčeno.
SO 762 – PHS Úsek 2
PHS musí splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.
V úseku 2 se stávající PHS výšky 4 m prodlužuje o 48 m a navyšuje na výšku 5 m. Celá nová
PHS je založena na nových pilotách ⌀ 0,55 m a délky 4,5 m.
SO 763 – PHS Úsek 4
PHS musí splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.
V úseku 4 se stávající PHS demoluje a je navržena nová PHS délky 100 m a výšky 5 m. Stávající
svodidlo se demontuje v rámci stavby a po dokončení opět nasadí. Celá nová PHS je založena
na nových pilotách ⌀ 0,55 m a délky 4,5 m. Výjimkou je úsek nad stávajícím podchodem, kde jsou
piloty délky 3 m. PHS je v celé délce chráněna silničním svodidlem. Výška PHS je 5 m v závislosti
na výsledcích akustické studie. Dle akustické studie jsou dodrženy absolutní výšky horní strany
PHS. V úseku 4 prochází PHS nad stávajícím podchodem. Těleso podchodu nebude stěnou
dotčeno.
SO 764 – PHS Úsek 5
PHS musí splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.
V úseku 5 se stávající PHS demoluje a je navržena nová PHS délky 64 m a výšky 6 m. Stávající
svodidlo se demontuje v rámci stavby a po dokončení opět nasadí. Celá nová PHS je založena
na nových pilotách ⌀ 0,55 m a délky 5 m. Na prodlouženou PHS bude napojeno stávající zkrácené
zábradlí.
SO 765 – PHS Úsek 7
PHS musí splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.
V úseku 7 se stávající PHS výšky 3 m navyšuje na výšku 4 m. Stávající cihelný plot bude
demolován a na jeho místě postavena nová PHS výšky 4 m a délky 80 m. Úsek 7 se nachází
podél ul. Pražská, kdy v jeho rámci dojde k vytvoření brány na č.p. 2568. Celá nová PHS je
založena na nových pilotách ⌀ 0,55 m a délky 2,5 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Pozemky či jejich části: parc. č. 3191/19, č. 3291/29, č. 3191/40, č. 2327/6, č. 3772/22, č. 943/8,
č. 943/15, č. 3772/10, č. 3790/12, č. 3790/31, č. 3790/30, č. 3771/10, č. 3771/15, č. 3772/5, č.
3772/1, č. 3772/23, č. 942/19, č. 3772/9, č. 3772/21, č. 3782/3, č. 3782/2, č. 3772/24, č. 943/2, č.
3795/1, č. 943/14, č. 2328/9, č. 3790/44, č. 3771/14, č. 3779/2, č. 3776/1, č. 3776/2, č. 3776/3, č.
3775/8, č. 3775/7, č. 3775/6, č. 936/5, č. 3772/11, č. 3782/4, č. 3782/1, č. 3882/8, č. 3781/2, vše
v k.ú. Havlíčkův Brod
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 3191/19 (ostatní plocha), parc. č. 3291/29 (ostatní
plocha), parc. č. 3191/40 (ostatní plocha), parc. č. 2327/6 (ostatní plocha), parc. č. 3772/22
(ostatní plocha), parc. č. 943/8 (zahrada), parc. č. 943/15 (zahrada), parc. č. 3772/10 (zahrada),
parc. č. 3790/12 (ostatní plocha), parc. č. 3790/31 (ostatní plocha), parc. č. 3790/30 (ostatní
plocha), parc. č. 3771/10 (ostatní plocha), parc. č. 3771/15 (ostatní plocha), parc. č. 3772/5
(ostatní plocha), parc. č. 3772/1 (ostatní plocha), parc. č. 3772/23 (ostatní plocha), parc. č. 942/19
(orná půda), parc. č. 3772/9 (ostatní plocha), parc. č. 3772/21(ostatní plocha), parc. č. 3782/3
(ostatní plocha), parc. č. 3782/2 (ostatní plocha), parc. č. 3772/24 (ostatní plocha), parc. č. 943/2
(zahrada), parc. č. 3795/1 (vodní plocha), parc. č. 943/14 (zahrada), parc. č. 2328/9 (ostatní
plocha), parc. č. 3790/44 (ostatní plocha), parc. č. 3771/14 (ostatní plocha), parc. č. 3779/2
(ostatní plocha), parc. č. 3776/1 (ostatní plocha), parc. č. 3776/2 (ostatní plocha), parc. č. 3776/3
(ostatní plocha), parc. č. 3775/8 (ostatní plocha), parc. č. 3775/7 (ostatní plocha), parc. č. 3775/6
(ostatní plocha), parc. č. 936/5 (ostatní plocha), parc. č. 3772/11 (ostatní plocha), parc. č. 3782/4
(ostatní plocha), parc. č. 3782/1 (orná půda), parc. č. 3882/8 (orná půda), parc. č. 3781/2 (ostatní
plocha), vše v k.ú. Havlíčkův Brod, jak je zakresleno v ověřených situačních výkresech v části C.
SITUAČNÍ VÝKRESY, které jsou součástí projektové dokumentace záměru zpracované 03/2020
společností PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, 625 00 Brno. Tato dokumentace byla
ověřena v územním řízení a bude zaslána žadateli po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku M 1:50 se zakreslením stavebního záměru.
3. Budou splněny podmínky dotčených orgánů uvedené v těchto podkladech
A) Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 27. 4. 2021 sp. zn. 111508/20211150-OÚZ-BR:
Ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení vydává
souhlasné závazné stanovisko k předmětné stavbě při dodržení následujících podmínek:
Při realizaci akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/34 v celém profilu. V případě
nemožnosti zachování této průjezdnosti, souhlasím s dopravním omezením s minimální
šířkou jízdního pruhu 3,5 m, zajišťující průjezdnost pro nadrozměrnou vojenskou techniku
a vojenské kolony. V případě nemožnosti dodržení uvedených parametrů požaduji
vytyčení objízdné trasy pro tyto parametry techniky:
- Celková délka soupravy
21 315 mm
- Celková šířka
3 150 mm
- Poloměr otáčení soupravy 25 m
- Maximální hmotnost
90 tun
B) Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí ze dne
2. 12. 2020 č.j. MHB_OZP/3165/2020/RA
Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
na následujícím pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, obce Havlíčkův Brod
- pozemková parc. č. 942/19, druh pozemku orná půda, část o výměře 303 m2
a v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu stanovuje orgán ochrany zemědělského
půdního fondu dle § 9 odst. 8 písm. b) stejného zákona tyto opatření a závazné podmínky
1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít
jiným nezemědělským způsobem.
2. Dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skrývky
kulturních vrstev půdy z trvale odnímané plochy o výměře 303 m2 do hloubky cca
20 cm (dle provedené půdní sondy) o celkovém obejmu cca 61 m3. Do doby
schváleného využití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na deponiích v prostoru trvale
odnímaného pozemku. Žadatel je povinen zajisti viditelné označení hranic deponií
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3.
4.

5.
6.
7.

v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami,
zcizením a ošetřovat deponie proti zaplevelení.
Schválený plán hospodárného využití kulturních vrstev půdy:
Skrývka kulturních vrstev půdy o objemu cca 73 m3 bude rozprostřena na zbývající
části odnímaného pozemku parc. č. 942/19 v k.ú. Havlíčkův Brod.
Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch
Žadatel plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale
odnímaných ploch. Změny, případně provádění skrývky kulturních vrstev půdy nad
rámec plochy trvale odejmuté, je povinen předem projednat s příslušným orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle
§ 10 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.
Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy:
Dle doloženého grafického vyhodnocení důsledků záměru na ZPF se na dotčeném
pozemku nenacházejí meliorační zařízení.
Výkopová zemina:
V případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné
pozemky náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky, náležející do ZPF.
Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím
zemědělské půdy ze ZPF, je povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod
ve výši stanovené podle přílohy k zákonu:
V souladu s § 11 zákona budou v souvislosti s tímto souhlasem předepsány odvody,
a to ve výši cca 12 113 Kč. Tato částka je v souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona
vymezena pouze orientačně – konečná výše odvodů bude stanovena samostatným
rozhodnutím orgánu ochrany ZPF podle § 11 odst. 2 zákona po vydání rozhodnutí
podle zvláštních předpisů. Základní sazba odvodů dle vyhlášky č. 441/2013 Sb.,
vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů za
odnětí 144 m2 půdy s BPEJ 72901 činí 8,08 Kč za 1 m2. Základní sazba odvodů dle
prováděcí vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany za I. třídu ochrany,
násobí koeficientem 9. Základní sazba odvodů dle vyhlášky č. 441/2013 Sb.,
vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů za
odnětí 159 m2 půdy s BPEJ 74712 činí 3,44 Kč za 1 m2. Základní sazba se dle
prováděcí vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany za IV. třídu ochrany,
násobí koeficientem 3.
Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o
odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím doručit kopii
pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem nebo
rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti a písemně oznámit
zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději
15 dnů před jejím zahájením.
Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 zákona je povine orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu
způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od
této změny.
Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě
odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.
Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou
nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů
uložena novému povinnému.
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C) Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí ze dne
4. 8. 2020 č.j. MHB_OZP/2164/2020/HO:
S odkazem na § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním
předmětné stavby souhlasí z hlediska nakládání s odpady a stanovuje následující
závaznou podmínku:
Po dokončení stavby budou odboru ŽP doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo
odstranění odpadů vzniklých při stavbě. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém
množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO
oprávněné osoby) a datum předání odpadu (upozorňujeme, že čestné prohlášení není
považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady).
D) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne
25. 6. 2020 č.j. KHSV/11496/2020/HB/HOK/Vel
S odkazem na § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona souhlasí s předmětnou stavbou za
splnění této podmínky:
1. V následném stupni projektové dokumentace pro stavební řízení musí být jednotlivé
protihlukové stěny navrženy, z hlediska svých fyzikálních vlastností (neprůzvučnost,
pohltivost, výška a délka), ve smyslu požadavků předložené hlukové studie (Akustika
Brod s.r.o., Havlíčkův Brod, květen 2018) tak, aby byla garantována navržená
účinnost ochrany proti hluku u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb.
2. V rámci zkušebního provozu stavby bude provedeno kontrolní měření hluku
z provozu dopravy na silnici I/34 v úseku severovýchodního obchvatu Havlíčkova
Brodu po zprovoznění přeložky I/38 – jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu
v chráněných venkovních prostorech staveb nejbližší obytné zástavby města
Havlíčkův Brod v denní a noční době. Měřící místa budou stanovena ve spolupráci
s KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod.
E) Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí ze dne
25. 1. 2021 č.j. MHB_OZP/318/2021/Ko-4
Podle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) souhlasí v rámci předmětné stavby s kácením
- 100 m2 souvislého porostu dřevin v druhovém složení olše lekavé (Alnus
glutinosa), trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), smrku ztepilého (Picea abies),
břízy bělokoré (Betula pendula), javoru mléče (Acer platanoides) a hlohu
obecného (Crataegus laevigata), rostoucích na pozemcích parc. č. 3771/10,
3771/15 a 3771/14, vše v k.ú. Havlíčkův Brod.
- Pozemky parc. č. 3771/10, 3771/15 v k.ú. Havlíčkův Brod je ve vlastnictví České
republiky a příslušností žadatele hospodařit s majetkem státu.
- Pozemek parc. č. 3771/14 v k.ú. Havlíčkův Brod je ve vlastnictví města Havlíčkův
Brod, IČO 00267449, sídlo Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod.
- Dle Územního plánu Havlíčkův Brod jsou pozemky vymezeny pro plochy dopravní
infrastruktury – silniční a plochy zeleně – zeleně ochranné a izolační.
Pro provedení kácení se stanovují tyto podmínky:
- Kácení i následný úklid bude proveden žadatelem za dodržení všech
bezpečnostních předpisů, před zahájením stavebních prací a na základě
pravomocného stavebního povolení, nejpozději však do dvou let od
pravomocného stavebního povolení, aby nedošlo k neopodstatněnému kácení,
avšak se zřetelem na hnízdění volně žijících ptáků a s maximální ochranou dalších
živočichů stanovištně vázaných na stromy
- Dle § 9 zákona provedení náhradní výsadby vč. následné péče na dobu 5 let
v počtu 25 ks svíd bílých Sibrica (Cornus alba Sibrica) a pozemku parc.č. 3790/30
v k.ú. Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví České republiky a příslušností
žadatele hospodařit s majetkem státu.
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Uvedené dřeviny budou vysazeny do zapojené skupiny; s kořenovým balem a o
výšce dřevin min. 60 cm, tato výsadba bude provedena v souladu s ČSN 83 9021
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, rostlinný
materiál bude mít parametry dle normy ČTN – ČSN 464902-1 – Výpěstky
okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. Technologie
výsadby: ruční kopání jam o 1/3 větší než kořenový bal vysazovaných rostlin, 50 %
výměna zeminy, vytvoření závlahových mís, zamulčování a zálivka rostlin dle
klimatických podmínek. Termín výsadby je stanoven před kolaudací stavby.
Žadatel vyzve orgán ochrany přírody, odbor ŽP ke kontrole výsadby nejpozději 20
dní před kolaudací stavby a následně za 5 let od provedení náhradní výsadby
Ostatní dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením dle
článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana
kořenové zóny při navážce, 4.9 Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy
a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam normy
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

4. V zájmovém území předmětné stavby či v jeho blízkosti se nachází vedení elektronických
komunikací společnosti CETIN a.s, podzemní vedení NN a VN, nadzemní vedení NN a VN,
stanice, podzemní i nadzemní vedení pro elektronickou komunikaci v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., plynárenské zařízení, plynovod NTL OC DN 150 a plynovod STL PE d 90
společnosti GasNet, s.r.o., vedení elektronických komunikací společnosti itself s.r.o., vedení
elektronických komunikací společnosti Metropolitní s.r.o., síť elektronických komunikací
společnosti Nej.cz s.r.o., vedení vodovodů a kanalizací ve správě a majetku VaK Havlíčkův Brod,
a.s., vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. V tomto rozhodnutí nejsou
uvedeny všechny podmínky uváděné ve vyjádřeních správců inženýrských sítí a majetkových
správců technické infrastruktury. Za splnění těchto podmínek je vždy zodpovědný investor
společně se zhotovitelem stavebních prací po celou dobu provádění stavby.
5. Stávající inž. sítě jsou zakresleny v projektové dokumentaci a před započetím předmětné
stavby na žádost investora budou správci jednotlivých sítí vytýčeny. Vytýčení bude písemně
potvrzeno protokolem, případně zápisem do stavebního deníku, který bude jedním z dokladů
potřebných při předávání stavby. Při stavbě budou dodrženy ustanovení ČSN 73 6005 –
„Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení“ a všechny podmínky stanovené ve vyjádřeních
správců inž. sítí. Veškeré případné změny trasy musí být znovu projednány a odsouhlaseny se
správci sítí. Odkrytá podzemní vedení budou zajištěna proti poškození.
6. Termín provádění částí situovaných v blízkosti vjezdů nebo na vjezdech do soukromých i
komerčních objektů, bude s dostatečným časovým předstihem oznámen jejich vlastníkům (např.
vyvěšením oznámení v místě).
7. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, zejména zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Po skončení stavebních prací budou uvedeny všechny stavbou dotčené pozemky a plochy do
upraveného stavu a taktéž budou splněny oprávněné požadavky vlastníků nemovitostí.
9. Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlas vlastníků nebo i uživatelů stavbou dotčených pozemků
se vstupem na pozemky a s prováděním prací. Souhlas vlastníků a uživatelů dotčených pozemků
si musí investor vyžádat s dostatečným předstihem před zahájením prací.
10. V případě, že bude v průběhu stavby zjištěna nutnost přeložky některé inženýrské sítě, bude
tato záležitost v předstihu projednána na stavebním úřadu (přeložku nutno v souladu se
stavebním zákonem umístit územním souhlasem, respektive územním rozhodnutím).
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11. Rozvinutí stavební činnosti bude prováděno pouze v rámci pozemků citovaných ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.
12. Zařízení staveniště pro stavbu bude dořešeno dle skutečných požadavků dodavatele stavby.
Do vydání kolaudačního souhlasu bude zařízení staveniště odstraněno a pozemky uvedeny do
původního stavu.
13. Po dokončení stavby budou příslušnému pořizovateli územně analytických podkladů
bezodkladně poskytnuty data zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě pro
možnost pozdějšího přesného vytýčení (podzemních zařízení a staveb). Zaměření nových a
přeložených inženýrských sítí bude předáno také jednotlivým majitelům (správcům) těchto sítí ve
vektorovém, resp. vyžádaném formátu, dle jejich jednotlivých vyjádření k předmětné stavbě.
14. Upozorňujeme, že i když se předmětná stavba nenachází v území, které je územím s
archeologickými nálezy, je povinností investora oznámit případný archeologický nález
Archeologickému ústavu AV ČR v Praze nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím
obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo a ponechat archeologický nález
i naleziště beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem AV ČR v Praze nebo muzeem,
nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. (viz § 23 odst. 2 a odst. 3
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
III. Označení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
- Kraj Vysočina, IČO: 70890749 Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
- Město Havlíčkův Brod, IČO 00267449, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
- Česká republika, s jejímž majetkem má právo hospodařit Státní pozemkový úřad, IČO
01312774, Husinecká č.p. 1024/11, 130 00 Praha 3
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002, Žižkova 832, 580 01
Havlíčkův Brod
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729032, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 00
Praha
- Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická 333/150, 150 00 Praha 5
- itself s.r.o., IČO 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno
- Metropolitní s.r.o., IČO 48172481, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
- Nej.cz s.r.o., IČO 03213595, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- MUDr. David Neubauer, nar. 5. 2. 1958, U Cihláře 3253, 580 01 Havlíčkův Brod
- Anna Neubauerová, nar. 18. 7. 1946, U Cihláře 3253, 580 01 Havlíčkův Brod
- Miloš Hochman, nar. 7. 7. 2010, Západní 486, 583 01 Chotěboř
- František Ryvola, nar. 5. 4. 1953, Pražská 2568, 580 01 Havlíčkův Brod
- MUDr. Romana Landsmanová, nar. 22. 9. 1965, U Cihláře 3256, 580 01 Havlíčkův Brod
- Ing. Vladimír Slávka, nar. 18. 3. 1958, Žižkova 1588, 580 01 Havlíčkův Brod
- MUDr. Ján Miglec, nar. 21. 6. 1982, Kokořínská 2951, 580 01 Havlíčkův Brod
- MUDr. Alena Miglecová, nar. 9. 1. 1982, U Cihláře 3733, 580 01 Havlíčkův Brod
- Michal Teplý, nar. 9. 6. 1971, Český Herálec 411, 592 01 Herálec pod Žákovou horou
- Luboš Pavlík, nar. 16. 11. 1960, Žižkov II 3138, 580 01 Havlíčkův Brod
- Ludvík Pabousek, nar. 1. 7. 1946, Kyjovská 1673, 580 01 Havlíčkův Brod
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Odůvodnění:
Dne 21. 12. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Jelikož
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „stavební
úřad“) jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 2e zákona o urychlení výstavby a dle § 13
odst. 1 písm. b) stavebního zákona zjistil, že žádost není úplná a nebyla doložena všemi podklady
potřebnými pro její řádné posouzení, vyzval žadatele k doplnění a zároveň vedené řízení přerušil.
Žádost byla dne 25. 5. 2021 doplněna.
Následně stavební úřad písemností č.j. KUJI 45394/2021 ze dne 25. 5. 2021 oznámil zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň je poučil, že se na
územní řízení vztahuje zákon o urychlení výstavby, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst.
2 písm. a) tohoto zákona. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od
ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, po uplynutí
uvedené lhůty se mohli do 3 dnů seznámit s podklady.
Stavební úřad s ohledem na kladné projednání s vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury i kladná stanoviska dotčených orgánů zvolil při stanovení účastníků přibližnou
obalovou křivku ve vzdálenosti cca 25 m od obvodu stavby, s přihlédnutím k terénní konfiguraci a
dalším logickým návaznostem, aby tak umožnil vlastníkům těchto přilehlých nemovitostí zúčastnit
se řízení a případně v něm uplatnit svá práva. Identifikace dotčených i sousedních pozemků byla
stavebním úřadem při oznámení o zahájení řízení i při vydání rozhodnutí aktualizována dle údajů
v katastru nemovitostí.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení
účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. a) i b) a odst. 2 písm. a) stavebního
zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn) také vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn nebo těm, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám: Kraj
Vysočina, Česká republika, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.,
CETIN a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Hypoteční banka, a.s., itself s.r.o.,
Metropolitní s.r.o., Nej.cz s.r.o., GasNet, s.r.o., MUDr. David Neubauer, Anna Neubauerová, Miloš
Hochman, František Ryvola, MUDr. Romana Landsmanová, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Ján
Miglec, MUDr. Alena Miglecová, Michal Teplý, Luboš Pavlík, Ludvík Pabousek,
Dále pak stavební úřad uvádí, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovení § 85
odst. 2 písm. b) stavebního zákona přísluší i osobám, jejichž vlastnické právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona byli v souladu s
ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: pozemkové parcely: č. 3191/29,
parc. č. 3191/37, parc. č. 3191/38, parc. č. 3198/12, parc. č. 3335/2, parc. č. 3790/65, parc. č.
3790/74, parc. č. 3191/49, parc. č. 3790/2, parc. č. 3191/36, parc. č. 3790/3, parc. č. 3790/12,
parc. č. 936/5, parc. č. 943/3, parc. č. 962/20, parc. č. 2327/1, parc. č. 3772/11, parc č. 3772/9,
parc č. 3772/23, parc č. 3772/22, parc č. 3792/2, parc č. 3335/6, parc č. 3335/9, parc č. 3335/7,
parc č. 3032/1, parc č. 3032/6, parc č. 3032/10, parc č. 3032/11, parc č. 3032/19, parc č. 3032/20,
parc č. 3032/21, parc č. 3032/22, parc č. 3032/23, parc č. 3032/24, parc č. 3032/25, parc č.
3032/26, parc č. 3032/27, parc č. 3032/28, parc č. 3032/29, parc č. 3032/30, parc č. 3032/31, parc
č. 3032/32, parc č. 3032/33, parc č. 3032/34, parc č. 3032/35, parc č. 3032/36, parc č. 3032/37,
parc č. 3032/38, parc č. 3032/39, parc č. 3036/1, parc č. 3036/3, parc. č. 3790/30, parc. č. 3790/32,
parc. č. 3790/44, parc. č. 3790/31, parc. č. 3790/45, parc. č. 3800/3, parc. č. 3800/5, parc. č.
3801/1, parc. č. 3801/2, parc. č. 3801/4, parc. č. 3771/15, parc. č. 3771/14, parc. č. 3771/13, parc.
č. 3771/8, parc. č. 1074/2, parc. č. 2356/27, parc. č. 1074/1, parc. č. 2359/1, parc. č. 1076/8, parc.
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č. 1076/1, parc. č. 1663/3, parc. č. 1686/1, parc. č. 1686/2, parc. č. 1688, parc. č. 3771/1, parc. č.
3771/2, parc. č. 3771/4, parc. č. 3771/8, parc. č. 3771/16, parc. č. 3772/1, parc. č. 3779/3, parc.
č. 7243, parc. č. 3772/5, parc. č. 3779/1, parc. č. 3776/2, parc. č. 975/12, parc. č. 1049/3, parc. č.
3772/5, parc. č. 982/4, parc. č. 3772/8, parc. č. 943/18, parc. č. 943/8, parc. č. 2328/10, parc. č.
3032/39, parc. č. 3032/6, parc. č. 3800/6, parc. č. 3800/5, parc. č. 3781/1, parc. č. 982/52, parc.
č. 982/60, parc. č. 982/53, parc. č. 982/4, vše v k.ú. Havlíčkův Brod.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím
přímo dotčena.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), bylo oznámení
o zahájení řízení doručováno účastníkům řízení postupem podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení
výstavby tak, že 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 podle § 2
odst. 5 zákona o urychlení výstavby se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území
má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou
vyhláškou.
Zveřejnění oznámení o zahájení řízení na úředních deskách Krajského úřadu Kraje Vysočina a
Městského úřadu Havlíčkův Brod nevyvolalo žádný požadavek na zařazení mezi účastníky řízení.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu.
Žádost byla doložena projektovou dokumentací (DÚR) zpracovanou 03/2020 společností PRIS
spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, 625 00 Brno a těmito vyjádřeními, stanovisky a
podklady:
Část projektové dokumentace DOKLADOVÁ ČÁST:
1. Vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 1. 2. 2021 č.j. 534115/21
2. Vyjádření společnosti ČD - Telematika a.s. ze dne 1. 2. 2021 č.j. 1202102094
3. Vyjádření společnosti ČD - Telematika a.s. ze dne 2. 2. 2021 č.j. 1202102093
4. Vyjádření společnosti ČEPRO, a.s. ze dne 2. 12. 2020 č.j. 13236/20
5. Vyjádření společnosti ČEPS, a.s. ze dne 29. 4. 2021 č.j. 4096/2021/CEPS
6. Vyjádření společnosti ČEPS, a.s. ze dne 28. 4. 2021 č.j. 4070/2021/CEPS
7. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22. 6. 2020 č.j. 0101333479
8. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25. 5. 2021 č.j. 0011151131252
9. Vyjádření společnosti ČEZ Energo, s.r.o. ze dne 1. 2. 2021 č.j. 759/2020
10. Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 1. 2. 2021 č.j. 5002302908
11. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení ve vlastnictví společnosti GasNet,
s.r.o. ze dne 2. 10. 2020
12. Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 7. 4. 2021 č.j. 5002337392
13. Vyjádření společnosti Itslef s.r.o. ze dne 8. 3. 2021 č.j. 19/001322-A
14. Vyjádření společnosti MERO, a.s. ze dne 12. 3. 2019 č.j. 2019/000197/1
15. Vyjádření společnosti Metropolitní s.r.o. ze dne 13. 3. 2019
16. Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, obor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 27. 4. 2021 sp. zn. 111508/20211150-OÚZ-BR
17. Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 3. 11. 2020 č.j. VYJNEJ-2020-05205-01
18. Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 3. 11. 2020 č.j. VYJNEJ-2020-05211-01
19. Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 3. 11. 2020 č.j. VYJNEJ-2020-05207-01
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20. Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 3. 11. 2020 č.j. VYJNEJ-2020-05210-01
21. Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 3. 11. 2020 č.j. VYJNEJ-2020-05206-01
22. Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 3. 11. 2020 č.j. VYJNEJ-2020-05213-01
23. Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 3. 11. 2020 č.j. VYJNEJ-2020-05214-01
24. Vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. č.j. 1181/21/OVP/N, č.j. 1182/21/OVP/N, č.j.
1184/21/OVP/N, č.j. 1185/21/OVP/N, č.j. 1186/21/OVP/N, č.j. 1187/21/OVP/N, č.j.
1188/21/OVP/N, všechny ze dne 2. 2. 2021
25. Vyjádření společnosti PODA a.s. ze dne 17. 7. 2020 č.j. VO/2020/289
26. Vyjádření společnosti PODA a.s. ze dne 4. 5. 2021 č.j. VO/2020/289
27. Vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 28. 4. 2021 č.j. 0201233906
28. Vyjádření Teplo HB s.r.o. ze dne 2. 2. 2021 č.j. 2019272124
29. Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E22528/21, E22531/21,
E22535/21, E22538/21, E22543/21, E22545/21, E22547/21, všechny ze dne 29. 4. 2021
30. Vyjádření První telefonní společnosti s r.o. ze dne 25. 5. 2021 č.j. PTHB099b
31. Vyjádření společnosti TwingoNet Europe, SE ze dne 2. 11. 2020 č.j. 4471/2019 KM
32. Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 2. 2. 2021 č.j. 210202-1023253769
33. Vyjádření TS Havlíčkův Brod ze dne 12. 3. 2019 č.j. 768/2019/TSHB
34. Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 21. 10. 2020 č.j. PVL-60814/2020/240-MA
35. Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 17. 6. 2020 č.j. KUJI 50988/2020
36. Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 18. 6. 2020 č.j. KUJI 57543/2020
37. Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze
dne 15. 6. 2020 č.j. KUJI 50992/2020 Ma/V/075
38. Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze
dne 19. 6. 2020 č.j. KUJI 57884/2020
39. Souhrnné vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí ze dne
1. 7. 2020 č.j. MHB_OZP/1611/2020/Ul
40. Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí ze dne
2. 12. 2020 č.j. MHB_OZP/3165/2020/RA
41. Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí ze dne
5. 8. 2020 č.j. MHB_OZP/2164/2020/HO
42. Vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod, odbor dopravy ze dne 16. 7. 2020 č.j.
MHB_DOP/9270/2020/HT
43. Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru rozvoje města, úseku
územního plánování a gis ze dne 29. 7. 2020 č.j. MHB_ORM/435/2020/Ku-2
44. Závazné stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 18. 9. 2020 č.j. 791/2020-910-IPK/2
45. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 20. 7. 2020 č.j. 001329/11140/2020
46. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne
25. 6. 2020 č.j. KHSV/11496/2020/HB/HOK/Vel
47. Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Odboru služby dopravní
policie ze dne 4. 6. 2020 č.j. KRPJ-56531-1/ČJ-2020-1600DP-AUG
48. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru
Havlíčkův Brod ze dne 9. 6. 2020 č.j. HSJI- 2169-2/HB-2020
49. Vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 5. 10. 2020 č.j. SPU
362343/2020/520100/Držmíšek
50. Vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 7. 7. 2020 č.j. 672135/20
51. Vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 16. 9. 2020 č.j. 736356/20
52. Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ze dne 13. 8. 2020 č.j.
000629/220/20/S
53. Vyjádření Technických služeb Havlíčkův Brod ze dne 22. 6. 2020
54. Vyjádření Technických služeb Havlíčkův Brod ze dne 16. 10. 2020
55. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22. 6. 2020 č.j. 1109474086
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56. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22. 6. 2020 č.j. 1109474084
57. Vyjádření společnosti Itslef s.r.o. ze dne 5. 8. 2020 č.j. 20/004193
58. Závazné stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru životního prostředí ze dne
25. 1. 2021 č.j. MHB_OZP/318/2021/Ko-4
Při hodnocení souladu záměru s územně plánovací dokumentací se stavební úřad ztotožňuje
s názorem Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru rozvoje města, úseku územního plánování
a gis vyjádřeném v jeho závazném stanovisku č.j. MHB_ORM/435/2020/Ku-2 ze dne 29. 7. 2020
a uvádí zde zejména následující fakta:
- Platná Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, a 2 a č. 3,
která je závazná od 1. 10. 2019, záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí
řešených PÚR nedotýká.
- Územní plán Havlíčkův Brod, vydaný dne 15. 9. 2014, ve znění Změn č. 1, č. 2, č. 3, č. 4,
a č. 6 (poslední změna nabyla účinnosti dne 15. 5. 2020; dále jen „Územní plán Havlíčkův
Brod“) je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 6 (nabytí účinnosti poslední aktualizace dne 14. 6. 2019), proto
byl záměr posuzován z hlediska souladu s platným Územním plánem Havlíčkova Brodu.
- Pozemky, kde se záměr realizuje, se dle platného Územního plánu Havlíčkův Brod
nachází ve stabilizovaném území, v severní části města, v intravilánu podél silnice I/34,
v plochách s různým funkčním využitím. Ve všech dotčených plochách s rozdílným
způsobem využití je dle platného Územního plánu Havlíčkův Brod přípustné umisťování
nezbytných liniových tras a ploch technické a dopravní infrastruktury. Záměr „I/34
Havlíčkův Brod, SV obchvat, PHS – akustická studie, DÚR“ spadá do kategorie staveb a
zařízení souvisejících dopravní infrastruktury a není v rozporu s platným Územním plánem
Havlíčkův Brod.
Orgán územního plánování zároveň navržený záměr posoudil z hlediska cílů a úkolů územního
plánování vyplývajících z ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona. Zejména vzal v úvahu, zda
navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání
a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter (§ 19 odst. 1
písm. d) a e) stavebního zákona) a dále zda rozvíjí hodnoty území s ohledem na hospodárné
využívání zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). Vyházel přitom z následujících
skutečností: Území, kde se bude záměr realizovat, se nachází v severní okrajové části města
Havlíčkův Brod v intravilánu podél silnice I/34 ve staničení cca km 118,291 – 120,954, v blízkosti
místních částí Havlíčkova Brodu Vršovice a Žižkov. Přilehlé stavby, rodinné domy a bytové domy,
je nutné chránit před nadlimitním hlukem ze silniční dopravy. Výstavba protihlukových stěn bude
tuto ochranu poskytovat. Protihlukové stěny jsou nezbytným a jediným možným technickým
řešením. Záměr je tedy z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Č.jednací: KUJI 57720/2021
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy
podáním u Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebního řádu,
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo § 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu
příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

V Jihlavě dne: 7. 7. 2021

Bc. Vítězslav Krejčí
úředník odboru územního plánování a stavebního řádu

Příloha:
1. Grafická příloha – situace
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina a Městského úřadu Havlíčkův Brod 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.
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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 ustanovení § 25 odst. 1, 2 v
návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu 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.
Poplatek:
Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) osvobozen
od správního poplatku, dle položky 17 – osvobození.
Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů, do vlastních rukou (doručuje se podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby – na
doručenku):
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
- Město Havlíčkův Brod, IČO 00267449, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
(doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby):
- Kraj Vysočina, IČO: 70890749 Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
- Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002, Žižkova 832, 580 01
Havlíčkův Brod
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729032, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 00
Praha
- Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická 333/150, 150 00 Praha 5
- itself s.r.o., IČO 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno
- Metropolitní s.r.o., IČO 48172481, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
- Nej.cz s.r.o., IČO 03213595, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- MUDr. David Neubauer, U Cihláře 3253, 580 01 Havlíčkův Brod
- Anna Neubauerová, U Cihláře 3253, 580 01 Havlíčkův Brod
- Miloš Hochman, Západní 486, 583 01 Chotěboř
- František Ryvola, Pražská 2568, 580 01 Havlíčkův Brod
- MUDr. Romana Landsmanová, U Cihláře 3256, 580 01 Havlíčkův Brod
- Ing. Vladimír Slávka, Žižkova 1588, 580 01 Havlíčkův Brod
- MUDr. Ján Miglec, Kokořínská 2951, 580 01 Havlíčkův Brod
- MUDr. Alena Miglecová, U Cihláře 3733, 580 01 Havlíčkův Brod
- Michal Teplý, Český Herálec 411, 592 01 Herálec pod Žákovou horou
- Luboš Pavlík, Žižkov II 3138, 580 01 Havlíčkův Brod
- Ludvík Pabousek, Kyjovská 1673, 580 01 Havlíčkův Brod
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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:
Pozemková parc. č. 3191/29, parc. č. 3191/37, parc. č. 3191/38, parc. č. 3198/12, parc. č. 3335/2,
parc. č. 3790/65, parc. č. 3790/74, parc. č. 3191/49, parc. č. 3790/2, parc. č. 3191/36, parc. č.
3790/3, parc. č. 3790/12, parc. č. 936/5, parc. č. 943/3, parc. č. 962/20, parc. č. 2327/1, parc. č.
3772/11, parc č. 3772/9, parc č. 3772/23, parc č. 3772/22, parc č. 3792/2, parc č. 3335/6, parc č.
3335/9, parc č. 3335/7, parc č. 3032/1, parc č. 3032/6, parc č. 3032/10, parc č. 3032/11, parc č.
3032/19, parc č. 3032/20, parc č. 3032/21, parc č. 3032/22, parc č. 3032/23, parc č. 3032/24, parc
č. 3032/25, parc č. 3032/26, parc č. 3032/27, parc č. 3032/28, parc č. 3032/29, parc č. 3032/30,
parc č. 3032/31, parc č. 3032/32, parc č. 3032/33, parc č. 3032/34, parc č. 3032/35, parc č.
3032/36, parc č. 3032/37, parc č. 3032/38, parc č. 3032/39, parc č. 3036/1, parc č. 3036/3, parc.
č. 3790/30, parc. č. 3790/32, parc. č. 3790/44, parc. č. 3790/31, parc. č. 3790/45, parc. č. 3800/3,
parc. č. 3800/5, parc. č. 3801/1, parc. č. 3801/2, parc. č. 30801/4, parc. č. 3771/15, parc. č.
3771/14, parc. č. 3771/13, parc. č. 3771/8, parc. č. 1074/2, parc. č. 2356/27, parc. č. 1074/1, parc.
č. 2359/1, parc. č. 1076/8, parc. č. 1076/1, parc. č. 1663/3, parc. č. 1686/1, parc. č. 1686/2, parc.
č. 1688, parc. č. 3771/1, parc. č. 3771/2, parc. č. 3771/4, parc. č. 3771/8, parc. č. 3771/16, parc.
č. 3772/1, parc. č. 3779/3, parc. č. 7243, parc. č. 3772/5, parc. č. 3779/1, parc. č. 3776/2, parc. č.
975/12, parc. č. 1049/3, parc. č. 3772/5, parc. č. 982/4, parc. č. 3772/8, parc. č. 943/18, parc. č.
943/8, parc. č. 2328/10, parc. č. 3032/39, parc. č. 3032/6, parc. č. 3800/6, parc. č. 3800/5, parc.
č. 3781/1, parc. č. 982/52, parc. č. 982/60, parc. č. 982/53, parc. č. 982/4 vše v k.ú. Havlíčkův
Brod.
Dotčené orgány:
- Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61
Havlíčkův Brod
- 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
- Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, úsek územního plánování a gis,
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57,
586 01 Jihlava
- Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka svobody 1222/12
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká
3606, 580 01 Havlíčkův Brod
K vyvěšení ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu (příslušnému obecnímu úřadu se žádostí
vyvěšení):
• Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
• Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Na vědomí:
- PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, 625 00 Brno
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57,
586 01 Jihlava
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