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
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Číslo jednací

KUJI 2057/2022
OUP 470/2021 Kr-6

Vyřizuje/telefon
Bc.
Bc. Vítězslav Krejčí

V Jihlavě dne

10. 1. 2022

Tel.: 564 602 202

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava zastoupen na základě
pověření Tomášem Pípalem, úředníkem Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy
a silničního hospodářství (dále jen „žadatel“) podal dne 11. 11. 2021 žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby:
Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká – Nádražní
na pozemcích parc. č. 756/1 (zahrada) v k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou; parc. č. 1107/4 (vodní
plocha), parc. č. 1066/2 (ostatní plocha), parc. č. 1072/1 (ostatní plocha), st. p. 1817 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 1071/2 (ostatní plocha), parc. č. 1165 (ostatní plocha), parc. č. 1180/5
(ostatní plocha), st. p. 557 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 263/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 623/5 (trvalý travní porost), parc. č. 623/10 (trvalý travní porost), parc. č. 627/4 (ostatní
plocha), parc. č. 627/8 (ostatní plocha), parc. č. 1164/1 (zahrada), st. p. 555 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 613/3 (ostatní plocha), st. p. 550/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 613/2
(ostatní plocha), parc. č. 613/15 (ostatní plocha), parc. č. 1071/1 (ostatní plocha), parc. č. 1768
(ostatní plocha), parc. č. 1180/1 (ostatní plocha), parc. č. 623/7 (trvalý travní porost), parc. č.
623/13 (trvalý travní porost), parc. č. 623/8 (trvalý travní porost), parc. č. 629/3 (lesní pozemek),
parc. č. 627/5 (orná půda), parc. č. 1071/5 (ostatní plocha), parc. č. 613/18 (ostatní plocha), parc.
č. 613/20 (ostatní plocha), parc. č. 613/21 (ostatní plocha), parc. č. 623/12 (trvalý travní porost),
parc. č. 627/6 (ostatní plocha), parc. č. 629/2 (lesní pozemek), parc. č. 629/4 (lesní pozemek),
parc. č. 1066/7 (ostatní plocha), parc. č. 1066/10 (ostatní plocha), parc. č. 1066/11 (ostatní
plocha), parc. č. 1162 (trvalý travní porost), parc. č. 1163 (zahrada), parc. č. 1164/5 (ostatní
plocha), parc. č. 1164/6 (ostatní plocha), parc. č. 1164/7 (ostatní plocha), parc. č. 1164/8 (ostatní
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plocha), parc. č. 1168/1 (ostatní plocha), parc. č. 1168/2 (ostatní plocha), parc. č. 1169 (ostatní
plocha), parc. č. 1180/2 (ostatní plocha), parc. č. 1180/7 (ostatní plocha), st. p. 559 (zastavěná
plocha a nádvoří), vše v k.ú. Světlá nad Sázavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Předmětná stavba je stavbou dopravní infrastruktury a jedná se o stavbu trvalou. Předmětná
stavba je částečně změnou dokončené stavby a zároveň se jedná o novostavbu mostního objektu
s opěrnými zdmi na pravém břehu Sázavy s navazujícími komunikacemi a chodníky na obou
předpolích v rámci přeložky silnice II/347. Na tuto novou páteřní trasu budou napojeny okolní
areály a nemovitosti v rámci úpravy stávajících nebo výstavbou nových křižovatek a sjezdů.
Začátek stavby je definován v prostoru stávající křižovatky silnice II/150 s místní komunikací (MK)
napojující v současné době areál CRYSTALITE BOHEMIA, s.r.o. a Penny Market s.r.o., kde bude
přeložka z pohledu pracovního staničení přeložky silnic II/347 začínat a konec stavby je stanoven
do prostoru stávající křižovatky stávající silnice II/347 Nádražní ulice a Josefodolská ulice, po které
silnice II/347 pokračuje ve stávající trase. Délka navržené úpravy (stavby) v rozsahu přeložky
silnice II/347 je 655 m a s tím souvisí i úpravy napojovaných komunikací a sjezdů.
Samotné přemostění Sázavy je umístěno na úkor stávajícího pěšího propojení mezi Zámeckou s
Nádražní ulicí, které je v současné době řešeno ocelovou lávkou, která bude v průběhu stavby
přesunuta do provizorní polohy z důvodu zachování koridoru pro pěší po dobu stavby a po
realizaci nového přemostění bude zcela odstraněna
Stavba je členěna na stavební objekty:
000 Objekty přípravy staveniště
- SO 001 - Příprava staveniště
- SO 002 - Demolice lávky přes Sázavu
- SO 003 - Demolice č.p. 567
- SO 004 - Odstranění části nadzemního horkovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
100 Objekty pozemních komunikací
- SO 101 - Přeložka silnice 11/347
- SO 102 - Stavební úpravy Nádražní ulice -1. část
- SO 103 - Stavební úpravy Nádražní ulice - II. část
- SO 104 - Úprava napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
- SO 105 - Úprava napojení parkoviště k PENNY MARKET s.r.o.
- SO 106 - Napojení pozemků p.č. 623/5, 623/1, 623/8 a 627/5
- SO 107 - Sjezd a odstavná stání č.p. 565
- SO 108 - Napojení areálu PODITRADÍ, s.r.o.
- SO 109 - Napojení areálu Českých drah, a.s.
- SO 110-Chodníky
- SO 181 - Dopravně inženýrské opatření
- SO 191 - Dopravní značení na silnicích II. tříd
- SO 192 - Dopravní značení místních komunikací
- SO 193 - Dopravní značení napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
200 Mostní objekty a zdi
- SO 201 - Most přes Sázavu
- SO 202 - Opěrné zdi na předmostí
- SO 203 - Opěrné zdi č.p. 565
300 Vodohospodářské objekty
- SO 301 - Odvodnění přeložky silnice 11/347 -1. část
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- SO 302 - Odvodnění přeložky silnice 11/347 -11. část
- SO 303 - Odvodnění přeložky silnice 11/347 - III. část
- SO 351 - Výšková úprava vodovodu PVC 90 VAK HB, a.s.
- SO 352 - Přeložka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s.
- SO 353 - Přeložka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s.
- SO 354 - Přeložka vodovodní přípojky č.p. 96
- SO 355 - Ochrana vodovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
400 Elektro a sdělovací objekty
- SO 401 - Přeložka nadzemního vedení vn ČEZ Distribuce, a.s.
- SO 402 - Přeložka podzemního vedení vn ČEZ Distribuce, a.s.
- SO 403 - Přemístění trafostanice 22/0,4 kV ČEZ Distribuce, a.s.
- SO 411 - Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. - I. část
- SO 412 - Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. - II. část
- SO 413 - Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. - III. část
- SO 414 - Přeložka napájecího kabelu nn CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
- SO 431 - VO přeložky silnice 11/347
- SO 432 - Osvětlení přechodů pro chodce
- SO 451 - Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. -1. část
- SO 452 - Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. - II. část
- SO 453 - Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. - III. část
- SO 454 - Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. -1. část
- SO 455 - Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. - II. část
- SO 456 - Nové vedení SEK Tlapnet s.r.o.
500 Objekty trubních vedení
- SO 501 - Výšková úprava STL plynovodu ocel 200 GasNet, s.r.o.
- SO 502 - Výšková úprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o.
- SO 503 - Přeložka NTL plynovodu PE 63 GasNet. s.r.o.
- SO 504 - Odstranění plynovodní přípojky č.p. 567
650 Objekty drah
- SO 651 - Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC, s.o.
700 Objekty pozemních staveb
- SO 701 - Úprava oplocení Agrofo, s.r.o.
- SO 702 - Úprava oplocení č.p. 565
- SO 703 - Přemístění pomníku
800 Objekty úprav území
- SO 801 - Vegetační úpravy
o SO 801.1 - Vegetační úpravy veřejného prostoru
o SO 801.2 - Vegetační úpravy zahrady u čp. 565

Jelikož žádost neobsahovala požadované náležitosti, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor
územního plánování a stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“) jako stavební úřad příslušný
podle ustanovení § 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 „liniový zákon“) a podle ustanovení § 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“) vyzval v souladu s ustanovením § 86 odst. 4 stavebního zákona žadatele k
jejímu doplnění a řízení přerušil.
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Žádost byla doplněna dne 6. 1. 2022.
Stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle § 2e liniového zákona a podle § 13 odst. 1 písm.
b) stavebního zákona, 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 1882/57, 586 01 Jihlava ve lhůtě shora
uvedené (úřední dny: Po a St 8.00-16.00 hod.).
Na územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění
pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. d) tohoto zákona.
Podle § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení podle tohoto nebo stavebního zákona, které je
řízením s velkým počtem účastníků, doručuje oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou
podle ustanovení § 25 správního řádu. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního
zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, jeli účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla
a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle §
24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou
vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k
těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli,
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům;
ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do
ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům
řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
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.

Čís. jednací: KUJI 2057/2022
Strana: 4







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.
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
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina, Městského úřadu Světlá nad Sázavou a obecního úřadu obce Příseky 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 liniového zákona 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.
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, do
vlastních rukou (na doručenku):
- Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1 zastoupen na
základě pověření Tomášem Pípalem, úředníkem Krajského úřadu Kraje Vysočina,
Odboru dopravy a silničního hospodářství
- Město Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91
Světlá nad Sázavou
- Obec Příseka, IČO: 00268119, Příseka č.p. 8, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Lubomír Maidl, Příseka č.p. 96, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Jitka Záběhlická, Antonína Kaliny č.p. 1351, 280 02 Kolín 2
- E L E K T R O - S E R V I S společnost s ručením omezením (spol. s r.o.), IČO:
47471760, Nádražní č.p. 128, 580 01 Havlíčkův Brod 1
- GLASSPO, s.r.o. České Budějovice, IČO: 46682660, Nádražní č.p. 559, 582 91 Světlá
nad Sázavou
- Jiří Pospíšil, Nádražní č.p. 565, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Ivana Pospíšilová, Nádražní č.p. 565, 582 91 Světlá nad Sázavou
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Jana Kupčíková, Nádražní č.p. 565, 582 91 Světlá nad Sázavou
PODHRADÍ, s.r.o., IČO: 46508678, Lipnice nad Sázavou č.p. 131, 582 32 Lipnice nad
Sázavou
Junák - český skaut, okres Havlíčkův Brod, z. s., IČO: 00484181, Horní č.p. 3188, 580
01 Havlíčkův Brod 1
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, IČO: 62540050, Školní č.p.
764, 396 01 Humpolec
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2
K+R Projekt s.r.o., IČO: 64945928, Počernická č.p. 257, 250 73 Radonice
Crystal BOHEMIA, a.s., IČO: 28486722, Jiráskova č.p. 223/19, 290 01 Poděbrady 1
BOHEMIA MACHINE s.r.o., IČO: 45537011, Zámecká č.p. 1177, 582 91 Světlá nad
Sázavou
Agroprodukt plus a.s., IČO: 27833526, Závidkovice č.p. 54, 582 91 Světlá nad Sázavou
Agrofo s.r.o., IČO: 03751244, Malostranská č.p. 1137, 582 91 Světlá nad Sázavou
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450,
Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Peter John Morawetz, Upper Highland Crescent 285, Kanada
Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha
České dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00
Praha 1
Stanislav Vogel, Revoluční č.p. 442, 582 91 Světlá nad Sázavou
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4
Leasing České spořitelny, a.s., IČO: 27089444, Budějovická č.p. 1912/64B, 140 00
Praha
PRO – ISP s.r.o., IČO: 27527719, U Schodů č.p. 122/5, 190 00 Praha
Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, U Trezorky č.p. 921/2, 158 00 Praha 58
Tlapnet s.r.o., IČO: 04482182, U schodů č.p. 122/5, 190 00 Praha 9
Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00
Praha 1
CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9
Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Hvězdova č.p. 1716/2, 140 00 Praha 4
Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1
Metropolitní s.r.o., IČO: 48172481, Dobrovského č.p. 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČO: 48173002, Žižkova č.p. 832, 580 01
Havlíčkův Brod 1
První telefonní společnost s.r.o., IČO: 18198872, U Studně č.p. 291/7, 586 01 Jihlava
CRYSTALITE BOHEMIA spol. s r.o., IČO: 09298142, Jiráskova č.p. 223/19, 290 01
Poděbrady

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:
- st. p. 130, 178, 179, parc. č. 756/2, 757 v katastrálním území Příseka u Světlé nad
Sázavou, st. p. 262, 263/2, 263/4, 276, 547, 549, 550/2, 551/1, 551/2, 554/3, 556, 560,
561, 827, 828, 837, 841, 842, 883, 1130, 1131, 1133, 1206, 1395, 1669, 1788, 1820,
1930, 2006, parc. č. 14/1, 590/3, 590/14, 613/12, 613/17, 624/1, 624/3, 624/4, 627/3,
627/9, 673/3, 674/1, 674/5, 676/2, 690/1, 690/4, 1066/5, 1072/5, 1078/2, 1078/13,
1136/1, 1158, 1159/1, 1159/2, 1160/1, 1164/2, 1164/4, 1164/10, 1180/8, 1180/9 v
katastrálním území Světlá nad Sázavou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
- Příseka č.p. 96, Světlá nad Sázavou č.p. 347, č.p. 251, č.p. 557, č.p. 558, č.p. 560, č.p.
1197, č.p. 564, č.p. 991, č.p. 569, č.p. 1150, č.p. 1177, č.p. 568, č.p. 1116 a č.p. 1176

Čís. jednací: KUJI 2057/2022
Strana: 7

Dotčené orgány:
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57,
586 01 Jihlava
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57,
586 01 Jihlava
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Husova 2894,
580 01 Havlíčkův Brod
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy č.p.
18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování,
náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha
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 Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad
Sázavou
- Úřad obce Příseka, Příseka č.p. 8, 582 91 Světlá nad Sázavou

Krejčí Vítězslav Bc.
REFO_OÚPSŘ-SR
oddělení stavebního řádu
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