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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 „zákon 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 16. 12. 2021 žádost od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659
93 390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupeného ředitelkou Správy Jihlava Marií
Tesařovou (dále jen „žadatel“) o vydání stavebního povolení pro stavbu

„I/37 – Škrdlovice, Stržanov – PHS“
V rozsahu následujících stavebních objektů:
 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
Předmětem stavby je návrh protihlukových stěn podél silnice I/37 v obcích Stržanov
a Škrdlovice. Účelem stavby je zajištění dostatečné ochrany přilehlých chráněných staveb před
nadlimitním hlukem ze silniční dopravy.
Stavba se nachází v cca km 97,666–98,00 a 102,090–102,560 provozního staničení. Je
rozdělena na čtyři úseky s ohledem na pozici PHS, číslování je dle akustické studie po staničení
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komunikace. V místě stavby budou v jednotlivých úsecích dle protihlukové studie provedena
nová svodidla a PHS. Všechny úseky jsou nově navrženy.
PHS v úseku 1 je navržena výšky 2,5 m a délky 292 m. Bude řešena jako odrazivá transparentní
s ochranou ptactva. Před PHS je navrženo svodidlo délky 318 m s výškovými náběhy. Součástí
stavby je odsunutí zemědělského sjezdu.
PHS v úseku 2 se skládá ze dvou částí PHS, první je před křižovatkou v obci Škrdlovice u
autobusové zastávky, navržena je výška 5 m a délka 80 m. Druhá části je za křižovatkou
v odsunuté poloze s délkou 180 m a proměnnou výškou 4–4,5 m. PHS bude řešena jako
odrazivá transparentní s ochranou ptactva. Oba úseky jsou chráněny svodidly. U zdi
s autobusovou zastávkou bude proveden chodník a zatrubnění příkopu.
PHS v úseku 3 je také navržena ve dvou kusech a je přerušena pouze sjezdem na pozemky
soukromníků. První úsek má délku 68 m a výšku 4 m, druhý úsek má délku 108 m a výšku též
4 m. PHS bude řešena jako kombinace odrazivého transparentního úseku s ochranou ptactva
a části betonové pohltivé porostlé popínavými rostlinami. PHS je v celé délce chráněna silničním
svodidlem.
PHS v úseku 4 je navržena v místě křižovatky v obci Stržanov na ochranu zástavby. Navržena
je PHS délky 124 m a výšky 3,5 m. Bude řešena jako kombinace odrazivého transparentního
úseku s ochranou ptactva a části betonové pohltivé porostlé popínavými rostlinami. Společně
s PHS je navrženo svodidlo.
Celá stavba se nenachází na silničním pozemku silnice I/37. Pro akci bude nutný trvalý zábor
pozemků ve správě ŘSD ČR, obcí Škrdlovice a Stržanov a několika soukromých vlastníků. Dále
bude nutný dočasný zábor části soukromých pozemků, pozemků obce Škrdlovice a města Žďár
nad Sázavou (v místní části Stržanov) a pozemků ŘSD ČR. Plocha dočasného záboru bude
sloužit jako vlastní staveniště, přístup ke staveništi a k uložení lehčího materiálu.
Stavba vyžaduje opatření pro některé inženýrské sítě, které se nachází v blízkosti nebo stavbu
křižují. Jedná se zejména o konstrukční opatření, přeložky inženýrských sítí nejsou navrženy,
pouze odsun sloupu veřejného osvětlení v úseku 4.
Výstavba bude probíhat za omezeného provozu v místě dotčeného úseku. Celková délka
výstavby se předpokládá v délce 16 týdnů.
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
k. ú. Karlov p. č. 668/1
k. ú. Škrdlovice p. č. 794/3, 698/48, 696/18, 696/2, 696/26, 692/4, 692/17, 668/1, 672/13, 630/18
k. ú. Stržanov p. č. 228/1, 202/1
Pozemky sousedící se stavbou:
k. ú. Karlov pozemek p. č. dle KN: 18/8, 18/1
k. ú. Škrdlovice pozemek p. č. dle KN: 742/4, 742/1, 792/1, 698/56, 698/57, 698/1, st. 206,
692/13, 692/18, 692/19, 692/20, 692/14, 692/15, 672/1, 630/1
k. ú. Stržanov pozemek p. č. dle KN: 225, 224/1, 224/2, 223, 222, 220, 219, 221/1, 218/1, 218/2,
60/2, 60/3, 47, 212, 215/1, 211, 214, 209, 207/1, 256/2, 256/1
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
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z poskytnutých informací dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona
od místního šetření a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 36 odst. 3 správního
řádu uplatnit své námitky nejpozději do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
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.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebo při
projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona,
nepřihlíží.
Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze v uvedené lhůtě nahlédnout na Krajském úřadu Kraje Vysočina,
Odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava v pondělí a středu
od 8:00 do 16:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod. Krajský úřad žádá účastníky
řízení, aby nejprve telefonicky či e-mailem (tel. 564 602 245, e-mail: petr.m2@kr-vysocina.cz)
kontaktovali krajský úřad a dohodli dobu, kdy mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí
a projektové dokumentace.
V Jihlavě dne 7. 1. 2022

Bc. Matěj Petr
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina, Městského
úřadu Žďár nad Sázavou a Obecního úřadu Škrdlovice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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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, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4,
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) stavebního
zákona – vlastníci pozemků, na nichž bude stavba prováděna:
Vladimír Vrzák, Škrdlovice 85, 591 01 Škrdlovice
Bohuslava Vrzáková, Škrdlovice 85, 591 01 Škrdlovice
Jaroslava Havlová, Libušínská 208/21, 591 01 Žďár nad Sázavou
Jaroslav Cempírek, Škrdlovice 140, 591 01 Škrdlovice
Bohdana Cempírková, Škrdlovice 140, 591 01 Škrdlovice
Miloslav Vytlačil, Škrdlovice 188, 591 01 Škrdlovice
Obec Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Škrdlovice
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. d) stavebního
zákona – vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ti, kdo mají
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich
práva prováděním stavby přímo dotčena
CETIN a.s., IČO: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
EG.D, a.s., IČO: 280 85 400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno
Velké Dářko s.r.o., IČO: 255 85 657, Škrdlovice 240, 591 01 Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou, IČO: 002 95 841, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s, divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591
21 Žďár nad Sázavou
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají k sousednímu pozemku
nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu (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. dle KN
v katastrálním území Karlov: 18/8, 18/1
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. dle KN
v katastrálním území Škrdlovice: 742/4, 742/1, 792/1, 698/56, 698/57, 698/1, st. 206, 692/13,
692/18, 692/19, 692/20, 692/14, 692/15, 672/1, 630/1
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. dle KN
v katastrálním území Stržanov: 225, 224/1, 224/2, 223, 222, 220, 219, 221/1, 218/1, 218/2, 60/2,
60/3, 47, 212, 215/1, 211, 214, 209, 207/1, 256/2, 256/1
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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 1882/57, 586 01 Jihlava
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též
příslušným obecním úřadům:
Obecní úřad Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Škrdlovice
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Dotčené orgány a další subjekty na vědomí:
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01
Jihlava
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské
vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 1882/57,
586 01 Jihlava
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad
Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01
Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor komunálních služeb, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad
Sázavou
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického
46, 587 24 Jihlava
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01
Žďár nad Sázavou
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
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