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VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ

POVOLENÍ

Stavebník Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01
Jihlava 1, IČ: 00090450 zastoupen na základě plné moci společností DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s., Masarykovo náměstí č. p.5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČ:
42767377 v řízení na základě plné moci zastoupena společností Vysplan s.r.o., 8. března
č.p.4812/2a, 586 01 Jihlava 1, IČ: 27717089 podal dne 7. 9. 2017 žádost o vydání
stavebního povolení na změnu dokončené stavby: „II/390 Kamenná - Budišov“ na
pozemcích: p.č. 1242/2, 1231, 1230/1, 154 v k.ú. Kamenná nad Oslavou a p.č. 4546/1 v k.ú.
Budišov. 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/390 Kamenná - Budišov“
pozemcích: p.č. 1242/2, 1231, 1230/1, 154 v k.ú. Kamenná nad Oslavou a p.č. 4546/1
v k.ú. Budišov podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje
Předmětem stavby je: oprava povrchu silnice č. II/390 ve stávajícím šířkovém uspořádání.
Začátek opravovaného úseku je v obci Kamenná u křiž. se sil.č. III/3905 a konec úseku na
začátku obce Budišov. Celková délka opravovaného úseku je 2,955 km. Šířka silnice se
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pohybuje mezi 4,75 m – 5,60 m. Výškové řešení respektuje stávající stav, v obci Kamenná
bude niveleta minimálně zvýšena tak, aby byly respektovány stávající vjezdy. Niveleta
v extravilánové části bude zvýšena o 10 cm. Odvodnění silnice bude zachováno stávající,
příkopy budou pročištěny, uliční vpusti kompletně vyměněny, včetně připojení. Jímky
horských vpustí, budou sanovány nebo vybudovány nové, mříže na vtoku výškově upraveny.
V rámci trasy budou opraveny nebo kompletně vyměněny stávající silniční propustky,
dosypány krajnice a osazeny směrové sloupky.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba
bude
provedena
podle
dokumentace
zpracované
firmou
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí č. p.5/5, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava 2, IČ: 42767377, datum 06/2016, č. zak. 160206, zodpovědný
projektant Ing. Martin Staněk (ČKAIT 1103648) a ověřené ve stavebním řízení
odborem dopravy 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
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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. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
14. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a
určené odstavné plochy.
15. 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.
16. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně
stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen
odstranit na vlastní náklady.
17. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do
původního stavu.
18. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a
podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
19. Stavební mechanismy 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)
20. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby je původce odpadů povinen nakládat v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména dle ustanovení § 12 a §
16) ( dále jen zákon o odpadech)
21. Zákon o odpadech, se nevztahuje podle § 2 odst. 3 pouze na nekontaminované
zeminy a jiný přírodní nekontaminovaný materiál vytěžený během stavební činnosti,
pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely
stavby na místě, na kterém byl vytěžen
22. V případě, že výkopová zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební
činnosti naplní pojem odpad, tj. nejsou vyjmuty ustanovením § 2 odst. 3 ze zákona o
odpadech, je nutné s nimi nakládat v souladu se zákonem o odpadech
23. Při využití stavebních odpadů, zemin a jiného přírodního materiálu vytěženého
během stavební činnosti na povrchu terénu je nutné splnit podmínky uvedené ve
vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu.
24. 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.
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20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů nálezce nebo
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.
25. 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 (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
26. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu. O vydání
povolení uzavírky silnice č. II/390 a o stanovení přechodné úpravy provozu musí
v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) před požadovaným dnem zahájení
úplné uzavírky a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Třebíč, požádat
zhotovitel stavebních prací příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě
MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb. Žádost musí obsahovat všechny
náležitosti podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích.
27. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny
kontrolní prohlídky stavby:
• Vytyčení inženýrských sítí a stavby
• Odstranění náletových keřů a kácení dřevin, osazení PDZ a oplocení stavby
• Odstranění stávajících konstrukčních vrstev pozemních komunikací
• Provedení spodní stavby komunikace, včetně zkoušek hutnění
• Provedení vrchní stavby komunikace
• Dokončení stavby + kolaudace
O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek bude speciální stavební úřad
informován písemně min. 14 dnů před navrhovaným termínem kontrolní prohlídky.
28. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
29. 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.
30. 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.
31. Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek a
závazných stanovisek:
•
•

Vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Jihlava, Riegrova 78,
674 01 Třebíč ze dne 22.3.2017, zn. J14151-16171081 a souhlas se stavbou v OP
Vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava ze
dne 19.10.2015, zn. D8626-16207700
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•
•

•

•

Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674
01 Třebíč ze dne 30.12.2016, č.j. TR/8615/2016-Ba
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., (CETIN) Olšanská 2681/6,
130 00 Praha ze dne 21.12.2016 č.j. 783495/16 vč. dodržení podmínek ochrany
vedení sítě elektronických komunikací ze dne 7.6.2017
Stanoviska QUANTUM a.s, Brněnská 212, 682 01 Vyškov ze dne 5.1.2017, č.j.
06/JF/2017
Stanoviska Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 27.2.2017
č.j. PM074545/2016-203/Fi
−

−

−
−
−

•

Rekonstrukcí propustků nesmí dojít ke zmenšení jejich průtočného profilu a ke
zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Propustky budou opraveny
v kolaudovaných parametrech.
V předmětném úseku bude obnoven systém odvodnění a rekonstruovány veškeré
propustky
Upozornění:
Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané
lokalitě a nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a
budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům
ropných látek

Závazného stanoviska MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí, Masarykovo
nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 10.5.2017 zn. OŽP 32561/17 – SPIS
OŽP/6352/2017/Ro
Souhlas Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, jako orgánu státní
správy lesů dle § 14 odst. 2 lesního zákona
s dotčením pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa pro akci „II/390 KamennáBudišov“. Tento souhlas se týká lesních pozemků p. č. 4020/3, 4024, 4020/2, 4025,
4028, 4032, 4037, 4038, 4041, 4042, 4045, 4046, 4049, 4050, 4055, 4058, 4062,
4063, 4066/1, 4067/2, 4071/1, 4072/2, 4078/1, 4079/2, 4082/1, 4083/2, 4087/1,
4088/2, 4091/1, 4093/2, 4098, 4102/2, 4108, 4102/1,4249/3 a 4252/1 všechny v k. ú.
Budišov.
Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv dotčení pozemků určených k plnění
funkcí lesa ani nadzemních a podzemních částí na nich rostoucích lesních
porostů.
− Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko, není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení a zároveň neřeší otázku povolení stavby.
V souvislosti se stavebními pracemi upozorňuje orgán státní správy lesů na nutnost
dodržení §13 lesního zákona. Platí zákaz skládkování jakéhokoliv materiálu v lese,
kácení stromů, ořezávání jejich větví a narušování kořenových systémů.
−

•

Stanoviska POLICIE ČR - OŘ, dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1247/11,674 01
Třebíč ze dne 13.7.2017 pod č.j. KRPJ-19540-1/ČJ-2017-161006-ROU
− nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné předložit zdejší součásti DI
PČR Třebíč návrh umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle
aktuální dopravní situace v lokalitě
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•

Závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková,
odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha ze dne 24.3.2017
sp.zn. 73501/2017-8201-OÚZ-BR
− požadujeme před zahájením akce zaslat přesný termín 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, kpt. Ing. Hrudička - tel.
973 401 551, prap. Regmund - tel. 973 401 554, 724 006 068).

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu( § 27 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ:
00090450

Odůvodnění
Dne 7.9.2017 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na
změnu dokončené stavby: „II/390 Kamenná - Budišov“ na pozemcích: p.č. 1242/2, 1231,
1230/1, 154 v k.ú. Kamenná nad Oslavou a p.č. 4546/1 v k.ú. Budišov kterou podala Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450
zastoupena na základě plné moci společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
Masarykovo náměstí č. p.5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČ: 42767377 v řízení na
základě plné moci zastoupena společností Vysplan s.r.o., 8. března č.p.4812/2a, 586 01
Jihlava 1, IČ: 27717089. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
K žádosti o stavební povolení předložil stavebník následující doklady:
• Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., (CETIN) Olšanská 2681/6, 130
00 Praha ze dne 21.12.2016 č.j. 783495/16 vč. dodržení podmínek ochrany vedení
sítě elektronických komunikací ze dne 7.6.2017
• Vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Jihlava, Riegrova 78, 674
01 Třebíč ze dne 22.3.2017, zn. J14151-16171081 a souhlas se stavbou v OP
• Vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava ze dne
19.10.2015, zn. D8626-16207700
• Vyjádření GridServices, s.r.o, Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 ze
dne 6.10.2016 zn. 5001378207
• Stanovisko QUANTUM a.s, Brněnská 212, 682 01 Vyškov ze dne 5.1.2017, č.j.
06/JF/2017
• Vyjádření T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne
15.9.2016 zn. E 25890/16
• Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne
3.10.2016 zn. MW000004946316604
• Stanovisko POLICIE ČR - OŘ, dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1247/11,674 01
Třebíč ze dne 13.7.2017 pod č.j. KRPJ-19540-1/ČJ-2017-161006-ROU
• Vyjádření itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno ze dne 3.10.2016 č.j.
16/003935
• Souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,
oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102. 674 01 Třebíč ze dne 21.3.2017, zn.
TSÚ/No/003093/2017
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Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01
Třebíč ze dne 30.12.2016, č.j. TR/8615/2016-Ba
Vyjádření České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí, Skokanská 2117/1, 169
00 Praha 6 ze dne 1.10.2016 zn. UPTS/OS/155898/2016
Vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s., Nad Elektrárnou 1526/45, 105 00 Praha
ze dne 13.9.2017 zn. 1311702515
Vyjádření Obce Kamenná, Kamenná 70, 675 03 Budišov ze dne 22.12.2016
Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne
2.3.2017 č. j. HSJI-1334-2/TR-2017
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště
Třebíč,
Bráfova
31,
67401
Třebíč,
ze
dne
13.3.2017
č.j.
KHSV/03649/2017/TR/HOK/Štěp
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor
ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha ze dne 24.3.2017 sp.zn.
73501/2017-8201-OÚZ-BR
Vyjádření Městyse Budišov, Budišov 360, 675 03 Budišov ze dne 8.2.2017
Souhlas Úřadu městyse Budišov, stavebního úřadu se stavbou podle § 15 odst. 2
stavebního zákona č.j. UMB 55/1-17 ze dne 13.3.2017
Vyjádření Technické služby Budišov s.r.o., Budišov 360, 675 03 Budišov ze dne
13.9.2017
Informace k PD MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6,
674 01 Třebíč ze dne 29.3.2017 zn. OŽP 20714/17 – SPIS 4253/2017/Eu-K
Stanovisko Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 27.2.2017 č.j.
PM074545/2016-203/Fi
Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám.
č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 10.5.2017 zn. OŽP 32561/17 – SPIS
OŽP/6352/2017/Ro
Vyjádření MěÚ Třebíč odbor rozvoje a územního plánování, Oddělení Úřad územního
plánování ze dne 2.3.2017 zn. ORÚP 14829/17 – SPIS 3/2017/Nev/33.
Sdělení MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,
Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč ze dne 6.4.2017 č.j. OŽP 25537/17 SPIS 5056/2017/Sv
Vyjádření Lesy České republiky s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská
14/13 , 602 00 Brno ze dne 24.4.2017, č.j. LCR 952/001826/2017
Rozhodnutí MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,
Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč ze dne 17.5.2017 č.j. OŽP 34465/17 SPIS 6676/2017/Rep (souhlas se stavbou dle ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách)
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi Obcí Kamenná, se sídlem Kamenná č.p. 70, 675
03 Kamenná na straně jedné a Krajskou správou a údržbou Vysočiny, příspěvková
organizace, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava na straně druhé ze dne
23.5.2017
2x Plná moc k zastupování stavebníka
Plán kontrolních prohlídek stavby
2x PD zpracovaná společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo
náměstí č. p.5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČ: 42767377, datum
06/2016, č. zak. 160206

Speciální stavební úřad opatřením č.j. ODKS 61175/17 – SPIS 11301/2017/PJ ze dne
13.9.2017 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
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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.
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
Námitky ani návrhy účastníků řízení nebyly 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
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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

Rozdělovník
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27
odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):
Datová schránka:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS:
PO_R, 3qdnp8g
Vysplan s.r.o., 8. března č.p.4812/2a, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, 97hbijd
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až d) stavebního zákona, v
postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu – vyrozuměni formou veřejné
vyhlášky
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
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., RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova
č.p.348/78, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1
QUANTUM a.s., Brněnská č.p.212, 682 01 Vyškov 1
Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11 Třebíč 1
Obec Kamenná, Kamenná č.p.70, 675 03 Budišov u Třebíče
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 odst. 1 písm. e) a f)
stavebního zákona (Účastníci řízení identifikovaní podle § 112 odst. 1 označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí).
Vlastníci a spoluvlastníci pozemků v k.ú. Budišov: pozemkové parcely číslo 4023, 4024,
4025, 4026, 4027, 4028, 4032, 4034, 4035, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043,
4044, 4045, 4046, 4047, 4048/5, 4048/9, 4049, 4050, 4051, 4054, 4055, 4058, 4059, 4061,
4062, 4063, 4064, 4065, 4066/1, 4067/2, 4068, 4069, 4071/1, 4072/2, 4073, 4076, 4078/1,
4079/2, 4080/1, 4081/2, 4082/1, 4083/2, 4084, 4086/12, 4086/36, 4086/38, 4087/1, 4088/2,
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4089/1, 4090/2, 4091/1, 4093/2, 4094/1, 4097, 4098, 4102/2, 4103/1, 4108, 4109/1, 4213/1,
4213/2, 4215/1, 4215/2, 4216/1, 4216/2, 4217/2, 4218/1, 4218/2, 4219, 4221, 4222, 4224,
4225/1, 4225/2, 4226/1, 4226/2, 4227/1, 4227/2, 4228/1, 4228/2, 4229/1, 4229/2, 4230,
4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4244, 4245, 4246,
4247, 4248, 4251, 4253/1, 4253/2, 4253/3, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261,
4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4569, 4572/2
Vlastníci a spoluvlastníci pozemků v k.ú. Kamenná nad Oslavou: pozemkové parcely
číslo 4/1, 4/3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, stavební parcely číslo 42, 45, 47, 48, 50, pozemková parcela
číslo 63/2, stavební parcela číslo 74, pozemková parcela číslo 75, stavební parcela číslo 81,
pozemkové parcely číslo 115, 116, 130/2, 131, 145/3, 145/6, 145/16, 145/17, 148, 149, 153,
155, 167/1, 167/5, 611, 612/3, 612/7, 621/1, 621/2, 625/1, 923/2, 925, 927/2, 934/2, 934/18,
934/41, 960/1, 960/6, 1038/4, 1160/29, 1170, 1176, 1177, 1181, 1182, 1207, 1213, 1214,
1220, 1224, 1226, 1227, 1229/1, 1230/9, 1230/10, 1230/12, 1232/2, 1243/1, 1243/3, 1271/2
Dotčené orgány:
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
KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM,
vzxiuw8
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát,
Bráfova č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc
Na vědomí:
Datová schránka:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Královopolská č.p.147/62, Královo Pole, 612 00
Brno 12, DS: PO_R, xnjf5zy
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
Lesy ČR, s.p., správa toků - Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 2, DS: PO,
e8jcfsn
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Úřad městyse Budišov, stavební úřad, Budišov č.p.360, 675 03 Budišov u Třebíče, DS:
OVM, n5zbrsw
Městys Budišov, Budišov č.p.360, 675 03 Budišov u Třebíče, DS: OVM, n5zbrsw (s žádostí o
vyvěšení na úřední desce)
Obec Kamenná, Kamenná č.p.70, 675 03 Budišov u Třebíče, DS: OVM, ardaymv (s žádostí
o vyvěšení na úřední desce)
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, pol. č. 18, odst. 1, písm. f) ve výši 5000,- Kč, byl uhrazen dne 27.9.2017
variabilní symbol 9060013203
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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), Městyse Budišov a obecního úřadu
Kamenná 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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