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VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ

POVOLENÍ

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 zastoupený na základě plné moci
společností AZ CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 1, IČ:
44567430 (dále jen stavebník) podal dne 11. 5. 2016 žádost o vydání stavebního povolení
na změnu dokončené stavby: „II/349 Svatoslav – křiž. s II/351 Čechtín“ stavební objekty: SO
101 – Komunikace – km 13,573-13,847, SO 102 – Komunikace km 13,847-17,812 a SO 103
– Komunikace km 17,812-18,112 na pozemcích: pozemkové parcely p.č. 925/80, 1643/3,
1644/12, 1644/25, 1644/39, 1644/40, 1644/41, 1644/50, 1644/51, 1644/79, 1644/82,
1644/83, 1644/84, 1644/85, 1644/88, 1644/89, 1644/95, 1644/96, 1644/101, 1644/103,
1644/105, 1644/107, 1644/109, 1644/110, 1644/111, 1644/112, 1644/113, 1644/114,
1644/116, 1657/9 v k.ú. Čechtín, pozemkové parcely p.č. 863/1, 863/6, 863/5 v k.ú. Benetice
a pozemkové parcely p.č. 71/4, 108/2, 620/10, 2586/3, 2586/11, 2586/31, 2586/89, 2586/90,
2586/91, 2586/129, 2586/134, 2586/136, 2586/158, 2586/164, 2586/167, 2586/171,
2586/178, 2586/179, 2586/180, 2586/181, 2586/182, 2586/183, 2586/184, 2586/185, 2608/3,
2610/17, 2610/26, 2610/36 v k.ú. Svatoslav. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad
příslušný dle ustanovení § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, žádost ve
stavebním řízení přezkoumal dle § 111 stavebního zákona a rozhodl takto:
stavbu

„II/349 Svatoslav – křiž. s II/351 Čechtín“
stavební objekty:

SO 101 – Komunikace – km 13,573-13,847
SO 102 – Komunikace km 13,847-17,812
SO 103 – Komunikace km 17,812-18,112
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na pozemcích: pozemkové parcely p.č. 925/80, 1643/3, 1644/12, 1644/25, 1644/39,
1644/40, 1644/41, 1644/50, 1644/51, 1644/79, 1644/82, 1644/83, 1644/84, 1644/85,
1644/88, 1644/89, 1644/95, 1644/96, 1644/101, 1644/103, 1644/105, 1644/107, 1644/109,
1644/110, 1644/111, 1644/112, 1644/113, 1644/114, 1644/116, 1657/9 v k.ú. Čechtín,
pozemkové parcely p.č. 863/1, 863/6, 863/5 v k.ú. Benetice a pozemkové parcely p.č.
71/4, 108/2, 620/10, 2586/3, 2586/11, 2586/31, 2586/89, 2586/90, 2586/91, 2586/129,
2586/134, 2586/136, 2586/158, 2586/164, 2586/167, 2586/171, 2586/178, 2586/179,
2586/180, 2586/181, 2586/182, 2586/183, 2586/184, 2586/185, 2608/3, 2610/17, 2610/26,
2610/36 v k.ú. Svatoslav.
podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje
Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace č. II/349 od křiž. se sil.č.
III/35110 v obci Svatoslav po rozšíření komunikace před ZD v obci Čechtín o celkové délce
4,540 km. V celé délce trasy budou obnoveny a pročištěny příkopy, obnoveny krajnice
v šířce 500 mm a provedeno nové vodorovné DZ. Stavba bude realizována v k.ú. Čechtín,
Benetice a Svatoslav u Třebíče a je rozdělena na 3 stavební objekty.
Stavební objekt SO101 – Komunikace – km 13,573-13,847- rekonstrukce komunikace
bude provedena v min. šíři 4,5-5 m a max. šíři 20 m v úseku křiž. se sil.č. III/35110.V rámci
tohoto stavebního objektu jsou navrženy 2 způsoby rekonstrukce a to obnova obrusné vrstvy
v km 13,573-13,633 (odstranění stávající obrusné vrstvy vozovky, očištění povrchu,
provedení spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy v tl. 50 mm) a v km 13,63313,847 položení dvou vrstev makadamu (sanace okrajů vozovky, provedení lokální opravy
všech výtluků tryskovou metodou, horkou obalovanou směsí se zhutněním, příp. asf.
recyklátem s uzavíracím postřikem a položení vrstev makadamu s dvojvrstvým postřikem).
Součástí rekonstrukce bude i vyznačení stávajících autobusových zálivů. Nově umístěné
obruby budou mít nášlapnou hranu min. 100 mm nad vozovkou. V místě mezi křižovatkou a
zastávkami bude použit zkosený obrubník. V km 15,625 bude zrušen přechod a nahrazen
místem pro přecházení. Místo pro přecházení bude opatřeno prvky pro bezbariérové užívání.
Stavební objekt SO 102 - Komunikace km 13,847-17,812 - rekonstrukce komunikace bude
provedena v min. šíři 4,5-5,5. V rámci SO 102 je navržen způsob opravy pomocí recyklace
za studena s přidáním doplňkového kameniva. V rámci tohoto stavebního objektu jsou
navrženy 2 způsoby rekonstrukce a to obnova obrusné vrstvy v km 13,847-13,870
(odstranění stávající obrusné vrstvy vozovky, očištění povrchu, provedení spojovacího
postřiku a položení nové obrusné vrstvy v tl. 50 mm) a v km 13,870-17,812 položení dvou
vrstev makadamu (sanace okrajů vozovky, provedení lokální opravy všech výtluků tryskovou
metodou, horkou obalovanou směsí se zhutněním, příp. asf. recyklátem s uzavíracím
postřikem a položení vrstev makadamu s dvojvrstvým postřikem). Dále budou obnoveny
propustky v km 14,183, 15,228 a 17,037
Stavební objekt SO 103 - Komunikace km 17,812-18,112 – v rámci tohoto SO bude
provedena sanace okrajů vozovky v místech výskytu síťových trhlin a deformací, provedena
lokální oprava všech výtluků tryskovou metodou, horkou obalovanou směsí se zhutněním,
příp. asfalt. recyklátem s uzavíracím postřikem a položeny vrstvy makadamu s dvojvrstvým
postřikem. Oprava úseku silnice od km 18,112 po křiž. se sil.č. II/351 nebude v rámci tohoto
SO prováděna.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované společností AZ CONSULT
spol.s.r.o., Klíšská 12, 40 01 Ústí nad Labem, datum 03/2013, zodpovědný projektant
D. Dariusová, DiS (ČKAIT 0402132) a ověřené ve stavebním řízení odborem dopravy
Strana 2 (celkem 15)

Č. j.: ODKS 42913/16 - SPIS 6425/2016/PJ

a komunálních služeb MěÚ Třebíč. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými
zeměměřičskými inženýry.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo
vlastnické právo, nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo
právo odpovídající věcnému břemenu.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a
zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti
příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami
a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět
zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by
mohly být stavební činností narušeny.
5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací
v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro
práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras, tak jak je stanoví jednotliví
správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří
před započetím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před
zahájením prací.
6. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu
nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za
dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich
narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod,
kanalizace, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné
písemné projednání se správci či vlastníky těchto vodních děl.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně
oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a
sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
9. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici
stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř.
doklady týkající se prováděné stavby.
10. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit
technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 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.
12. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území a vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích
na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické
normy.
13. Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém
užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.
14. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
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15. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a
určené odstavné plochy.
16. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i
objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu
stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba
zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě
havárie.
17. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně
stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen
odstranit na vlastní náklady.
18. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do
původního stavu.
19. V průběhu stavebních prací musí být respektována ochranná opatření stanovená
ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. Nedodržením této normy by mohlo dojít
k poškození stávající vzrostlé zeleně. (Poškození zeleně je zákonem klasifikováno
jako přestupek nebo protiprávní jednání na úseku ochrany přírody - § 88 zák.č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). V případě, že bude
nezbytné přistoupit ke kácení dřevin, je nutno podat žádost - prostřednictvím
vlastníka pozemku – k orgánu ochrany přírody (příslušnému obecnímu úřadu). Při
kácení dřevin ve stromořadí je povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
nezbytné u všech dřevin (tedy i u stromů s obvodem kmene menším než 80 cm).
20. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a
podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
21. Stavební mechanizmy musí být v dobrém technickém stavu. Při realizaci vlastních
prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude
dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a
povrchových vod (§39 vodního zákona). Prostory, kde budou ukládány a používány
látky závadné vodám, musí být zabezpečeny tak, aby byl vyloučen jejich únik. Dále
pro zacházení se závadnými látkami v rámci realizace stavby ve větším rozsahu je
třeba mít zpracovaný plán opatření pro případy havárie.
22. Odpady, které vzniknou je nutno využít nebo odstranit v souladu s povinnostmi
původců (§ 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech)
23. Podmínky využití stavebních odpadů na povrchu terénu upravuje vyhláška č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu v platném znění, zejména ust. § 14
24. Provozovat zařízení k recyklaci stavebního a demoličního odpadu lze pouze
v souladu se zněním § 14 zákona o odpadech
25. Na povrchu terénu lze ze stavebních odpadů využívat pouze vytěžené zeminy a
hlušinu a upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu
nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a
lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.
26. V souvislosti s prováděním zemních prací je nezbytné dodržet ust. § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
ukládající povinnost stavebníkovi již od doby přípravy stavby svůj záměr oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR (nejbližší pracoviště v Brně, Královopolská 147, 612
00 Brno, tel.: 541 514 11) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést
záchranný archeologický výzkum (např. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková
organizace, archeologické oddělení, Masarykovo nám. č. 55, 586 01 Jihlava l, Ústav
archeologické památkové péče, Kaloudova 30, 614 00 Brno, tel. 545 242 342 – 4).
Je-li stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vzniká nutnost
záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického
výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický
výzkum. Případné archeologické nálezy musí nahlásit dle § 23 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů nálezce nebo
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osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu a to
nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o
archeologickém nálezu dozvěděl. Oznámení bude provedeno Archeologickému
ústavu AV ČR (nejbližší pracoviště v Brně, Královopolská 147, 612 00 Brno, tel.:
541 514 11), příp. Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, archeologickému
oddělení, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava. Archeologický nález i naleziště musí
být ponechány beze změny až do prohlídky výše uvedenou odbornou organizací,
nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
27. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno
užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům
sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému
omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života
osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení
zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést
okolí stavby do původního stavu.
28. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná s příslušným silničním správním
úřadem způsob provádění z hlediska organizace dopravy. Dopravní značení
omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle stanovení přechodné
úpravy provozu vydaného správním úřadem po předchozím písemném souhlasu
Policie ČR DI Třebíč.
29. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých
stavebních objektů.
30. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny
kontrolní prohlídky stavby:
• Převzetí staveniště
• V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby. O
termínech jednotlivých kontrolních prohlídek bude speciální stavební úřad informován
písemně min. 14 dnů před navrhovaným termínem kontrolní prohlídky.
• Dokončení stavby + kolaudace
31. Stavba bude dokončena do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
32. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník v dostatečném časovém předstihu
požádat příslušný správní úřad o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve shodě s PD aktualizovanou
Policií ČR DI. Případné doplnění místní úpravy provozu nad rámec PD bude
stanoveno před uvedením stavby do provozu tj. před vydáním rozhodnutí o
předčasném užívání stavby, příp. kolaudačního souhlasu.
33. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě
kolaudačního souhlasu, který vydává na žádost stavebníka po předložení
předepsaných dokladů (dle ust. § 122 stavebního zákona) příslušný speciální
stavební úřad.
34. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek
stanovisek:
•

•
•

a závazných

Vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč
ze dne 28.8.2014, zn. D8626-Z051309575 o existenci zařízení distribuční
soustavy v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a souhlasu se stavbou a
činností v OP.
Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674
01 Třebíč ze dne 10.11.2014 č.j. TR/6880/2014-Ba
Vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací O2 Czech Republic a.s., Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, ze dne 27.11.2014 č.j. 731761/14 (všeobecné
podmínky ochrany SEK) a vyjádření ze dne 12.5.2015 (podmínky ochrany
vedení SEK)
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•

Souhlasu s provedením stavby v OP vedení přenosové soustavy ČEPS,a.s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 28.8.2014 zn. 1224/14/KOC/Sy/3

•

Stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 18.10.2013
zn. PM044629/2013-203/Fi aktualizovaného stanoviskem ze dne 25.4.2016 zn.
PMo22746/2016-203/Fi

•

Stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno 2 ze dne 22.4.2015 zn. 5001100247
RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické
infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

-

V zájmovém území stavby se nachází stávající SIL plynovod PE dn 110 a STL
přípojky ve správě RWE GasNet, s.r.o.
S navýšením stávající nivelety dle předložené PD souhlasíme.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním
souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení,
ohlášení, stavební řízení, společně územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu
o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného
inspektora.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či
správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez
dostupných informací o jejich poloze.
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno
ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost
stavebníka za vzniklé škody. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v
bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se
rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od
půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

-

-

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové
technologie).
2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat
pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při
každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je
nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení
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trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rweds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení
plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny.
Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v
ochranném pásmu plynárenského zařízení.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč.
přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být
použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození
plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na
telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení.
Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.rwe-ds. cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení
zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník
povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu
s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti,
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14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak),
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak),
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne
jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o.
Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost
"Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na
Zákaznické lince 840 11 33 55.

•

Stanoviska POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč,
dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 19.11.2013 pod
č. j. KRPJ-28507-1/ČJ-2013 -161006
DI Třebíč vydává souhlasné stanovisko
za předpokladu, že bude zpracován a předložen k odsouhlasení další stupeň
projektové dokumentace "dokumentace pro realizaci stavby", kde musí být
zapracovány následující připomínky:

1) stavební objekt SO 103 - Komunikace km 17,812 -18,313
- křižovatka sil. č. II/351 a II/349 - na všech dopravních značkách upravujících přednost
doplnit dodatkovou tabulku E2b "tvar křižovatky"; na křižovatce je nutné v souladu s
ČSN 736102 doplnit a zakreslit rozhledové poměry
- křižovatka sil. II/349 a MK - km cca 17,250 - na všech větvích křižovatky doplnit na
značkách upravujících přednost dodatkovou tabulku E2b "tvar křižovatky"
- v celém úseku komunikace detailně zakreslit návrh umístění vodorovného dopravního
značení v souladu s TP 133 (šířka jízdních pruhů v celém úseku komunikace musí
být pokud možno konstantní
- předložit příčné a podélné řezy komunikace
- použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních
komunikacích, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
2) stavební objekt SO 102 - Komunikace km 13,847 -17,812
- v místě připojení všech účelových komunikací musí být osazeny směrové sloupky
Z11c, d příp. Z11g
- stavební úpravy komunikace mohou být maximálně v rozsahu stavebních úprav
vyžadujících ohlášení dle ust. § 14 vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.
V případě, že rozsah stavebních prací přesáhne tento rámec, je nutné zdejší součásti
Dl PČR Třebíč opětovně předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení. Rozsah
a obsah dokumentace musí v tomto případě odpovídat požadavkům stanoveným
vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
staveb
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-

použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních
komunikacích, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
- v případě nedodržení výše uvedených podmínek je nutné předložit kompletní
projektovou dokumentaci stavebního objektu SO 102, která musí odpovídat
současným právním předpisům
3) stavební objekt SO 101- Komunikace km 13,573 -13,847
- křižovatka sil. č. II/349 a III/35110 - na křižovatce je nutné v souladu s ČSN 736102
doplnit a zakreslit rozhledové poměry, zakreslit umístění dopravních značek na všech
větvích křižovatky, vodorovné dopravní značení je nutné napojit na stávající případně
nově vyznačit nejméně 20 m za hranici křižovatky
- označení autobusových zastávek není v souladu s ČSN 736425 příloha F - nutno
opravit
- provedení a umístění autobusové zastávky musí být v souladu s ČSN 736425-1
(rozměry a provedení nástupiště včetně prvků zmírňujících bariérový účinek stavby
- osvětlení zastávky musí odpovídat požadavkům ČSN 736425-1 čl. 5.6.3
- v dalším stupni je nutné projektovou dokumentaci doplnit o rozhledové poměry na
čekací plochy přechodů pro chodce a rozlišitelnost přechodu (viz. ČSN 736110 čl.
10.1.4)
- šířka přechodu pro chodce min. 4 m a délka max. 7 m (viz. ČSN 736110 změna Z1,
čl. 10.1.3.3.2)
- minimální šířka chodníku 1,5 m, průchozí výška min. 2,2m, maximální podélný sklon
nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém
užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních
komunikacích, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
•

Závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková,
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury,
Svatoplukova 84, 615 00 Brno ze dne 17.7.2015 sp.zn.57324/2015-8201-OÚZ-BR
Před zahájením akce žádáme o zaslání přesného termínu realizace stavby a
dopravního omezení na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc,
Dobrovského 6, 771 11 Olomouc nebo faxem na tel.č. 973 401 556 (kontaktní osoby
Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, tel.č. 973 401 551- kpt. Ing.
Hrudička, tel.973 401 563 – Ing. Pernica)

Účastník řízení na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu( § 27 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád)
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749

Odůvodnění
Dne 11.5.2016 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na
změnu dokončené stavby: „II/349 Svatoslav – křiž. s II/351 Čechtín“ stavební objekty: SO
101 – Komunikace – km 13,573-13,847, SO 102 – Komunikace km 13,847-17,812 a SO 103
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– Komunikace km 17,812-18,112 na pozemcích: pozemkové parcely p.č. 925/80, 1643/3,
1644/12, 1644/25, 1644/39, 1644/40, 1644/41, 1644/50, 1644/51, 1644/79, 1644/82,
1644/83, 1644/84, 1644/85, 1644/88, 1644/89, 1644/95, 1644/96, 1644/101, 1644/103,
1644/105, 1644/107, 1644/109, 1644/110, 1644/111, 1644/112, 1644/113, 1644/114,
1644/116, 1657/9 v k.ú. Čechtín, pozemkové parcely p.č. 863/1, 863/6, 863/5 v k.ú. Benetice
a pozemkové parcely p.č. 71/4, 108/2, 620/10, 2586/3, 2586/11, 2586/31, 2586/89, 2586/90,
2586/91, 2586/129, 2586/134, 2586/136, 2586/158, 2586/164, 2586/167, 2586/171,
2586/178, 2586/179, 2586/180, 2586/181, 2586/182, 2586/183, 2586/184, 2586/185, 2608/3,
2610/17, 2610/26, 2610/36 v k.ú. Svatoslav, kterou podal Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33
Jihlava, IČ: 70890749 zastoupený na základě plné moci společností AZ CONSULT, spol. s
r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 1, IČ: 44567430. Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení.
K žádosti o stavební povolení předložil stavebník následující doklady:
• Vyjádření O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, ze dne
27.11.2014 č.j. 731761/14 a vyjádření s podmínkami ochrany vedení sítě
elektronických komunikací ze dne 12.5.2015
• Vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze
dne 28.8.2014, zn. D8626-Z051309575 o existenci zařízení distribuční soustavy
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a udělení souhlasu se stavbou a činností
v OP.
• Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno 2 ze dne 22.4.2015 zn. 5001100247
• Souhlas s provedením stavby v OP vedení přenosové soustavy ČEPS,a.s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 28.8.2014 zn. 1224/14/KOC/Sy/3
• Vyjádření ČEPS,a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 21.1.2013 zn.
62/13/KOC/Ha/2
• Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní
inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 19.11.2013 pod č. j. KRPJ28507-1/ČJ-2013 -161006
• Vyjádření ČEPRO,a.s. Dělnická č.p. 213, 170 04 Praha7 ze dne 28.8.2014 sp.zn.
6790/14
• Vyjádření Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,
oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč ze dne 14.8.2013 zn.
TSÚ/No/008363/2013
• Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01
Třebíč ze dne 10.11.2014 č.j. TR/6880/2014-Ba
• Vyjádření Obce Svatoslav, Svatoslav 29, 375 07 Čechtín ze dne 4.2.2013 k uložení
vodovodního řadu v sil.č. II/349
• Vyjádření Obce Svatoslav, Svatoslav 29, 375 07 Čechtín ze dne 16.1.2015
• Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne
3.4.2013 č. j. HSJI-1607-2/TR-2013
• Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor
ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84,
615 00 Brno ze dne 17.7.2015 sp.zn.57324/2015-8201-OÚZ-BR
• Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 18.10.2013 zn.
PM044629/2013-203/Fi aktualizované stanoviskem ze dne 25.4.2016 zn.
PM022746/2016-203/Fi
• Vyjádření Lesy ČR, s.p., správa toků - Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
ze dne 9.10.2014 č.j. LCR952/004229/2014
• Souhlas Obec Čechtín, Čechtín č.p.55, 675 07 Čechtín ze dne 14.1.2013
• Vyjádření Obec Čechtín, Čechtín č.p.55, 675 07 Čechtín ze dne 6.5.2013
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Vyjádření Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 ze dne
12.2.2015, zn. SPU 042640/2015
Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
ze dne 25.9.2013 zn. OD 44615/13 – SPIS 53/2013/PJ
Koordinované stanovisko MěÚ Třebíč, oddělení kanceláře tajemníka, Karlovo nám.
104/55, 674 01 Třebíč ze dne 2.9.2013 zn. OKT 37955/13 – SPIS 7199/2013/Le
Vyjádření ČEPS,a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 21.1.2013 zn.
62/13/KOC/Ha/2
Souhlas s provedením stavby v OP vedení přenosové soustavy ČEPS,a.s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 28.8.2014 zn. 1224/14/KOC/Sy/3
Vyjádření ČEPRO,a.s., Dělnická č.p. 213, 170 04 Praha 7 ze dne 28.8. 2014 sp.zn.
6790/14
Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám.
č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 18.9.2013 zn. OŽP 44801/13–SPIS 7598/2013/Ro
Rozhodnutí MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,
Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 25.2.2015 zn. OŽP 12528/15–
SPIS 2211/2015/Rep
Smlouva o nájmu uzavřená mezi Lesy České republiky s.p. se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106, 501 68 na straně jedné a Krajem Vysočina se sídlem
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava na straně druhé ze dne 21.1.2015
Smlouva zakládající právo provést stavbu uzavřená mezi Obcí Čechtín se sídlem
Čechtín 55, 675 07 Čechtín na straně jedné a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova
1882/57, 587 33 Jihlava na straně druhé ze dne 3.12.2014
Smlouva zakládající právo provést stavbu uzavřená mezi Obcí Svatoslav se sídlem
Svatoslav 29, 675 07 Čechtín na straně jedné a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova
1882/57, 587 33 Jihlava na straně druhé ze dne 13.11.2014
Smlouva zakládající právo provést stavbu uzavřená mezi ZD „Podlesí“ se sídlem
Čechtín 97, 675 07 Čechtín na straně jedné a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova
1882/57, 587 33 Jihlava na straně druhé ze dne 13.11.2014
Plná moc k zastupování stavebníka
Plán kontrolních prohlídek stavby
2x PD zpracovaná společností AZ CONSULT spol.s.r.o, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad
Labem, zak.č. 113/12, datum III/2013

Speciální stavební úřad opatřením č.j. ODKS 33323/16 - SPIS 6425/2016/PJ ze dne
12.5.2016 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení, byli tito o zahájení řízení uvědoměni
v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou
Protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil
speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a
stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení poučil účastníky řízení o
koncentrační zásadě, tzn., že námitky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit pouze
ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto a nejpozději do 5 dnů po lhůtě na
uplatnění námitek a důkazů se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o
stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 110 stavebního zákona, projednal ji
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy
veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení.
Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
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Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení
Návrhy a připomínky účastníků řízení, které byly doloženy k žádosti, byly zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutí
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu
Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního
hospodářství v Jihlavě.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o
povolené stavbě.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne,
kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení
stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla
zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jarmila Prokešová
úředník odboru dopravy a komunálních služeb
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Rozdělovník
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27
odst. 1 správního řádu do vlastních rukou (dodejky):
Datová schránka:
Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská č.p.1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem 1, DS: PO, z9vp5js
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona,
v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu – vyrozuměni formou veřejné
vyhlášky
Zemědělské družstvo "Podlesí", Čechtín č.p.97, 675 07 Čechtín
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEPS, a.s., provozní správa PS Východ, Komárovská 12, 617 00 Brno 17
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 130 00 Praha 3
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa, Riegrova č.p.78, 674 01 Třebíč 1
Lesy ČR, s.p., správa toků - Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11 Třebíč
Obec Čechtín, Čechtín č.p.55, 675 07 Čechtín
Obec Svatoslav, Svatoslav č.p.29, 675 07 Čechtín
Obec Benetice, Benetice č.p.46, 675 06 Benetice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p.1102, 674 82 Třebíč
Účastníci řízení identifikovaní podle § 112 odst. 1 označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí).
Vlastníci a spoluvlastníci pozemků v k.ú. Čechtín p.č. st. 1/1, st. 1/3, st. 3/3, st. 45/1, p.č. dle
KN 1/2, 3, 4/4, 5, 88/15, 88/16, 88/36, 432/2, 474, 475, 477/2, 477/3, 477/4, 477/5, 477/9,
480/6, 484/2, 490/1, 492, 493/1, 504/2, 533/3, 534/2, 539, 546/2, 547, 555, 559/1, 559/2,
559/4, 587/10, 587/12, 777/19, 847/1, 858, 915/1, 915/10, 925/46, 925/59, 925/74, 1633/2,
1643/2, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/7, 1644/8, 1644/9, 1644/10,
1644/13, 1644/14, 1644/15, 1644/16, 1644/17, 1644/19, 1644/20, 1644/22, 1644/23,
1644/24, 1644/26, 1644/27, 1644/28, 1644/30, 1644/31, 1644/33, 1644/34, 1644/35,
1644/36, 1644/37, 1644/38, 1644/48, 1644/49, 1644/52, 1644/53, 1644/54, 1644/56,
1644/57, 1644/58, 1644/59, 1644/60, 1644/62, 1644/64, 1644/66, 1644/67, 1644/68,
1644/69, 1644/70, 1644/72, 1644/73, 1644/74, 1644/75, 1644/76, 1644/77, 1644/78,
1644/80, 1644/81, 1644/90, 1644/91, 1644/92, 1644/93, 1644/94, 1644/97, 1644/98,
1644/99, 1644/100, 1644/106, 1644/108, 1644/115, 1657/6, 1676, 1677
Vlastníci a spoluvlastníci pozemků v k.ú. Benetice: p.č. dle KN 256/3, 256/6, 256/8, 256/9,
256/10, 256/12, 863/2, 863/3, 863/4, 863/7
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Vlastníci a spoluvlastníci pozemků v k.ú. Svatoslav: p.č. st. 9/2, p.č. dle KN 106, 108/1,
176/76, 176/80, 176/81, 176/82, 176/83, 620/9, 620/11, 624/13, 625/1, 625/2, 625/4, 630/2,
753/23, 753/24, 753/25, 770, 794, 813/3, 813/5, 813/6, 813/10, 813/24, 813/26, 813/27, 829,
832, 868, 2584/4, 2584/7, 2586/5, 2586/6, 2586/7, 2586/8, 2586/26, 2586/30, 2586/32,
2586/33, 2586/34, 2586/35, 2586/92, 2586/93, 2586/94, 2586/98, 2586/99, 2586/107,
2586/108, 2586/113, 2586/114, 2586/115, 2586/118, 2586/120, 2586/123, 2586/124,
2586/127, 2586/130, 2586/131, 2586/132, 2586/135, 2586/146, 2586/147, 2586/148,
2586/149, 2586/150, 2586/151, 2586/152, 2586/153, 2586/154, 2586/155, 2586/156,
2586/157, 2586/159, 2586/160, 2586/161, 2586/162, 2586/163, 2586/165, 2586/166,
2586/168, 2586/169, 2586/170, 2586/172, 2586/173, 2586/174, 2586/175, 2586/176,
2586/177, 2586/186, 2586/187, 2586/188, 2586/189, 2586/190, 2610/4, 2610/15, 2610/16,
2610/18
Dotčené orgány:
MěÚ Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, úsek památkové péče, Karlovo nám. č.p.104/55, 674
01 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1
Datová schránka:
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p.180, Kožichovice, 674 01 Třebíč
1, DS: OVM, ntdaa7v
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát,
Bráfova č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R,
vzxiuw8
Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor
územní správy majetku Brno, Svatoplukova č.p.84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk
Ve smyslu ust. §25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným
obecním úřadům s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Obec Čechtín, Čechtín č.p.55, 675 07 Čechtín, DS: OVM, xqraubn
Obec Svatoslav, Svatoslav č.p.29, 675 07 Čechtín, DS: OVM, ic7a886
Obec Benetice, Benetice č.p.46, 675 06 Benetice, DS: OVM, cxxavch
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, pol. č. 18, ve výši 5000,- Kč, byl uhrazen dne15.6.2016 bezhotovostním převodem
na účet Města Třebíč.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
v Třebíči (rozhodný termín z hlediska doručení), Obecního úřadu Obce Svatoslav,
Obecního úřadu Obce Čechtín, Obecního úřadu Obce Benetice a současně zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vráceno potvrzené zpět na
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.

Vyvěšeno dne ................…………

Sejmuto dne ...............………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti
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