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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ

POVOLENÍ

Stavebník Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749
zastoupen na základě plné moci Dopravně inženýrskou kanceláří, s.r.o., Bozděchova
č.p. 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 27466868 podal (a) dne
15. 5. 2018 žádost o vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby: „ II/399 křiž.
III/39911 – Dalešice křiž. s II/351“ stavební objekty SO 101 - komunikace extravilán 1A od
ZÚ k mostu a 1B od mostu do Stropešína (km 0,0-3,04), SO 102 - komunikace Stropešín
intravilán (km 3,04 – 3,57), SO 103 - komunikace extravilán Stropešín – Dalešice ( km 3,57 5,36), SO 104 - komunikace Dalešice intravilán (km 5,36 – KÚ km 6,895 kromě úseku u
školy Dalešice, SO 105 - komunikace km 6,040 u školy Dalešice dl. cca 120 m, SO 201 –
bariéra proti padajícímu kamení, SO 301 – dešťová kanalizace Dalešice, SO 302 – dešťová
kanalizace Stropešín, SO 002 - Kácení, na pozemcích: pozemkové parcely číslo 172/3,
168/4 v k.ú. Třesov, pozemková parcela číslo 621 v k.ú. Kozlany, stavební parcela číslo 2,
pozemkové parcely číslo 8/1, 9, 10, 12/1, 15, 17, 18, 22/1, 22/2, 24, 25/2, 65/2, 81, 83, 85/2,
91/2, 92/2, 92/3, 93/3, 93/9, 93/10, 93/11, 93/12, 93/13, 94/2, 94/3, 96/3, 98, 100/2, 101/2,
220/2, 220/3, 222/1, 222/2, 222/4, 224/3, 224/4, 296, 303, 331, 333, 336/1, 336/6, 337/1
v k.ú. Stropešín, pozemkové parcely č. 164, 165/2, 166, 167, 168, 169/1, 169/2, 173, 174/1,
175, 176/2, 304/4, 615/5, 699/1, 699/4, 732/4, 736/1, 800/1, 800/2, 800/3, 800/5, 801, 802/1,
803/5, 810, 830/6, 862 v k.ú. Dalešice.
Územní rozhodnutí o umístění stavby v k.ú Dalešice a Stropešín vydal MěÚ Hrotovice, odbor
výstavby a ZP dne 12.2.2018 pod č.j.: MUHR/OVŽP/1061/17-MH. Změněno bylo
rozhodnutím č.j. MUHR/OVŽP/1061/1/17-MH ze dne 14.3.2018
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/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. S II/351“
./2
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stavební objekty:
SO 101 -

komunikace extravilán 1A od ZÚ k mostu a 1B od mostu do Stropešína
(km 0,0-3,04)
SO 102 komunikace Stropešín intravilán (km 3, 04 – 3,57)
SO 103 komunikace extravilán Stropešín – Dalešice ( km 3,57 -5,36)
SO 104 komunikace Dalešice intravilán (km 5,36 – KÚ km 6,895 kromě úseku u
školy Dalešice
SO 105 komunikace km 6,040 u školy Dalešice dl. cca 120 m
SO 201 bariéra proti padajícímu kamení
SO 301 dešťová kanalizace Dalešice
SO 302 dešťová kanalizace Stropešín
SO 002 kácení
na pozemcích: pozemkové parcely číslo 172/3, 168/4 v k.ú. Třesov, pozemková parcela číslo
621 v k.ú. Kozlany, stavební parcela číslo 2, pozemkové parcely číslo 8/1, 9, 10, 12/1, 15,
17, 18, 22/1, 22/2, 24, 25/2, 65/2, 81, 83, 85/2, 91/2, 92/2, 92/3, 93/3, 93/9, 93/10, 93/11,
93/12, 93/13, 94/2, 94/3, 96/3, 98, 100/2, 101/2, 220/2, 220/3, 222/1, 222/2, 222/4, 224/3,
224/4, 296, 303, 331, 333, 336/1, 336/6, 337/1 v k.ú. Stropešín, pozemkové parcely č. 164,
165/2, 166, 167, 168, 169/1, 169/2, 173, 174/1, 175, 176/2, 304/4, 615/5, 699/1, 699/4,
732/4, 736/1, 800/1, 800/2, 800/3, 800/5, 801, 802/1, 803/5, 810, 830/6, 862 v k.ú. Dalešice.
podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice č. II/399 od křiž. se sil.č. III/39911 za
Třesovem směrem na Kozlany po křiž. se sil.č. II/351 v Dalešicích o celkové délce cca 6,7
km (bez mostu ev.č. 399-2 přes Dalešickou přehradu).
SO 101 - komunikace extravilán 1A od ZÚ k mostu a 1B od mostu do Stropešína (km 0,03,04) – v rámci tohoto stavebního objektu dojde k úpravě stávající vozovky na normovou
kategorii S 7,5 (šířka zpevnění bude 6,5 m) a k obnově krytových vrstev se zesílením. Budou
pročištěny stávající příkopy příp. prohloubeny, pročištěny příčné propustky pod silnicí a
stávající drenáže (kanalizace DN 300). Na stávající šachty drenáží osazeny litinové vtokové
mříže. Stávající parkovací pruh těsně za mostem přes přehradu zůstane zachován. Dále
budou vyměněna a doplněna svodidla.
SO 102 - komunikace Stropešín intravilán (km 3,04–3,57)- v intravilánu obce Stropešín je
navrženo rozšíření vozovky na šířku 6 m mezi obrubami. Toto rozšíření si vyžádá posunutí
cca 5 ks stožárů VO, úpravu oplocení, vjezdů, vstupů, demolici jednoho sklepu a vykácení
cca 10 stromů. Po obou stranách silnice v celém úseku v obci budou osazeny obruby kromě
úseku v km cca 3,330-3,400 z důvodu existence stávajícího plynovodu. Od nádrže
k zastávce po levé straně je navržen jednostranný chodník délky 70 m. Z důvodu uložení
dešťové kanalizace do silnice je navržena nová konstrukce vozovky v celé šířce vozovky při
zachování stávající nivelety. Komunikace v intravilánu bude odvodněna příčnými a
podélnými sklony krytu vozovky k obrubníkům a podél nich bude svedena do nových uličních
vpustí s výtokem do dešťové kanalizace. V km 3,545 jsou v obci navrženy po obou stranách
vozovky horské vpusti. Do sjezd na pozemek v km 3,257 bude osazen odvodňovací žlab,
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který bude napojen do dešťové kanalizace a povrch sjezdu předlážděn stávající zámkovou
dlažbou.
SO 103 – komunikace extravilánu mezi Stropešínem a Dalešicemi ( km 3,57-5,36) – v tomto
úseku zůstane přibližně zachováno stávající šířkové uspořádání (š. zpevnění navržené
vozovky 5,5 m, š. zpevnění stávající vozovky cca 5 m), kategorie vozovky S 6,5. Zpevnění
recyklací za studena s novým dvouvrstvým krytem. V rámci tohoto SO budou pročištěny
příkopy a příčné propustky. V km 5,370 bude sjezd na polní cestu doplněn o odvodňovací
žlab a nad tímto sjezdem v km 5,363 osazena horská vpusť.
SO 104 – komunikace Dalešice intravilán ((km 5,36 – KÚ km 6,895 kromě úseku u školy
Dalešice) – zůstane zachováno stávající šířkové uspořádání vozovky tj. 7 m mezi obrubami
Chodníkové (silniční) obruby budou vyměněny za nové a vyměněn betonový vodící proužek.
Z důvodu uložení dešťové kanalizace do silnice je navržena nová konstrukce vozovky v celé
šířce vozovky při zachování stávající nivelety. Komunikace v intravilánu bude odvodněna
příčnými a podélnými sklony krytu vozovky k odvodňovacímu proužku a k obrubníkům a
podél nich bude dešťová voda svedena do nových uličních vpustí s výtokem do dešťové
kanalizace. V km 6,890 na konci úpravy je navržena horská vpusť a v km 5,390 obnovena
stávající. po obou stranách vozovky horské vpusti.
SO 105 - komunikace km 6,040 u školy Dalešice dl. cca 120 m – z důvodu uložení dešťové
kanalizace do silnice je navržena nová konstrukce vozovky v šířce 7 m (bez obrub) a
vybudovány uliční vpusti.
SO 002 - kácení - v rámci stavby dojde ke kácení cca 128 stromů a odstranění náletových
dřevin (podrobnosti ke kácení stromů, ošetření stromů a odstranění náletových dřevin jsou
uvedeny v dokumentaci dendrologického průzkumu).
SO 201 – bariéra proti padajícímu kamení - jedná se o obnovu dřevěné výplně stávajících
bezpečnostních bariér v km 1,330 – 1,531. Nové kmeny dřevěné výplně budou povrchově
upravené – natřené.
SO 301 – dešťová kanalizace Dalešice – navržená nová dešťová kanalizace v intravilánu
obce Dalešice bude sloužit k odvedení vody z komunikace. Tuto kanalizaci tvoří 2 stoky.
Stoka 1 od staničení komunikace km 6,350 po km 6,880 o celkové délce 1 491 m s 18
šachtami. Stoka 2 od staničení komunikace km 6,350 po km 5,390 o celkové délce 958 m
s 25 šachtami. Obě stoky jsou ve staničení km 6,350 zaústěny pod silnicí a návsí do
stávající zatrubněné vodoteče Olešná.
SO 302 – dešťová kanalizace Stropešín – navržená nová dešťová kanalizace v intravilánu
obce Stropešín bude sloužit k odvedení vody z komunikace. Tuto kanalizaci tvoří 2 stoky.
Stoka 1 od staničení komunikace km 3,340 po km 3,550 o celkové délce 215 m se 7
šachtami, která je vyústěna do stávající nádrže v místě stávajícího vyústění neznámého
potrubí. Stoka 2 od staničení komunikace km 3,050 po km 3,320 o celkové délce 266 m s 10
šachtami, zaústěná skrz opěrnou zeď do stávající nádrže.
Součástí stavby je provedení vodorovného dopravního značení v celé délce opravovaného
úseku vč. mostu přes přehradu a doplnění svislého dopravního značení v obci Stropešín.
Ostatní svislé DZ zůstane stávající.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
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Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované firmou Dopravně inženýrská
kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, datum 10/2017, zodpovědný
projektant Ing. Jiří Eliášek (ČKAIT 0602284) 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 provést stavbu doložené souhlasem
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. Zaústění dešťové kanalizace do zatrubněného vodního toku bude písemně
projednáno s vlastníkem zatrubnění a se správcem vodního toku
8. Zaústění dešťové kanalizace do stávající nádrže bude písemně projednáno s jejím
vlastníkem
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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
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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.
15. Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém
užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.
16. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
17. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a
určené odstavné plochy.
18. 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.
19. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně
stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen
odstranit na vlastní náklady.
20. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do
původního stavu.
21. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a
podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
22. 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)
23. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby je původce odpadů povinen nakládat v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“), zejména dle
ustanovení § 12 a § 16
24. Zákon 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
25. 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, je
nutné s nimi nakládat v souladu s tímto zákonem
26. Při využití stavebního a demoličního odpadu, 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.
27. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu
§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby
přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na
dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem
stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada
nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický
výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření
nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě
nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění.
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Ustanovení § 23 odst. 2) - o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen
učinit 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.
Ustanovení § 23 odst. 3) - Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze
změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po
dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
28. 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.
29. Stavební práce budou prováděny po etapách za úplné uzavírky uvedené části etapy.
O vydání povolení uzavírky opravovaného úseku silnice č. II/399 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.
30. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých
stavebních objektů.
31. 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
32. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
33. 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.
34. Stavebník neprodleně ohlásí příslušnému stavebnímu úřadu dokončení stavby.
35. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
36. 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.
37. Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek a
závazných stanovisek:


Vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava ze
dne 27.11.2018, zn. D8626-16291018 a souhlas se stavbou a činností v OP
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(v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VVN, nadzemní vedení VN,
podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní sdělovací vedení a distribuční
trafostanice VN/NN)


Dodržet podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., (CETIN)
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 4.9.2017 č.j. 706722/17 a Všeobecné
podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení sítě elektronických
komunikací).



Dodržet podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané dne 18.10.2017 pod. zn. POS
706722/17 Pyr.
V místě rozšíření komunikace zajistit prodloužení chrániček tak, aby končily
v zeleném pásu či chodníku. Kabelový přechod musí zůstat plně funkční. V souběhu
se stávajícím „prodlouženým“ přechodem je nutné založit rezervní chráničku (např.
AROT o prům. 110 mm) a její konce utěsnit proti vniknutí nečistot. Dodržet ČSN 73
6005. Případná křížení vést vždy pod trasou PVSEK. Nutná kontrola před záhozem.
Písemně oznámit termín zahájení prací.



Dodržet podmínky stanoviska GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2 ze dne 24.11.2017 zn. 5001612127
(V těsném sousedství zájmového území se nachází jeden technologický objekt
vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu Dalešice[*] VTL obec včetně
přívodního kabelu nn)



Dodržet podmínku závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce
ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Svatoplukova
2687/84, 662 10 Brno ze dne 12.10.2017 č. j. 3046-755/2017-8201
Před zahájením akce zaslat přesný termín realizace stavby a schválený návr
objízdných tras pro nákladní dopravu Regionálnímu středisku vojenské dopravy
Olomouc



Dodržet podmínky stanoviska Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze
dne 8.12.2017 zn. PM065714/2017-203/Mat



Dodržet podmínky vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., Třebíč,
Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč ze dne 19.9. 2017, č.j. TR/5053/2017-Kl
(V lokalitě se vyskytují zařízení ve správě VAS a.s. Divize Třebíč, která jsou chráněna
ochranným pásmem dle § 123 zákona č. 274/2001 Sb.)



Dodržet podmínky stanoviska POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní
odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11, 674 01 Třebíč ze dne
16. 1. 2018 pod č. j. KRPJ-108994-3/ČJ-2017-161006
 Dl PČR Třebíč nesouhlasí s osazením DZ č. B20a (40, 30) v obci Stropešín
 napojení komunikací v km cca 3,415 (u autobusové zastávky) v obci Stropešín,
není jednoznačně upravena přednost v jízdě; stávající dodatkové tabulky E2b
umístěné pod DZ č. P2 nejsou shodné a nepovídají skutečnosti (měly by být
nahrazeny DZ č. E2d a umístěny pod všemi dopravními značkami upravujícími
přednost v jízdě), nutné doplnit DZ č. P4 v místě připojení místní komunikace na
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sil. č. II/399. Dl PČR Třebíč požaduje odstranit nesmyslnou DZ č. C2a v místě
křižovatky MK u autobusové zastávky. Vzhledem k tomu, že je doplněno VDZ č.
V2b v místě napojení místních komunikací je nutné mezi nimi doplnit VDZ č. V1a
a prostor mezi obrubou směrovacího ostrůvku a V1a doplnit VDZ č. V13 - nutno
doplnit
osvětlení přechodu realizovat v souladu s ČSN EN 13201-1 a ČSN EN 13201-2
(pozn.: nasvětlení přechodu pro chodce musí být způsobem pozitivním se
speciálními světly). Při návrhu osvětlení je nutné postupovat dle TPK 15 ze dne
2.2.2015 (Osvětlení pozemních komunikací), kde je mimo jiné uvedeno, že
pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni
předepsané ČSN EN 13201-2 v délce závislé na povolené rychlosti. Tato délka,
měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém směru
nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50
km/h.
přechod musí být opatřen prvky pro zajištění bezbariérového užívání stavby (viz.
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb)
šířka přechodu pro chodce min. 4 m a délka 7 m (viz. ČSN 736110 změna Z1, čl.
10.1.3.3.2 - délka neděleného přechodu pro chodce na komunikacích s provozem
silniční linkové osobní dopravy a při rekonstrukcích má být 7 m)
u přechodu pro chodce musí být zajištěn rozhled na čekací plochy min. pro Dz a
rozlišitelnost přechodu dle tab. 17 ČSN 736110
v délce nejméně 50 m před a za přechodem pro chodce musí být umístěno VDZ
č. V1a
minimální šířka chodníku 1,5 m, průchozí výška min. 2,2m, maximální podélný
sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
chodník musí být opatřen vodící linií a v místě ukončené varovným pásem v
souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s
omezenou schopností orientace a pohybu
nově vybudovaný chodník musí mít přímou návaznost na stávající komunikace
pro pěší
použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních
komunikacích, musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístění dle přiložené
dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
průjezdní profil komunikace by měl mít v celém úseku rekonstruované
komunikace pokud možno jednotnou šířku
napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé
práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem,
aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě omezení silničního
provozu pohybem stavebních mechanizmů, pracovní činností apod. je nutno
zdejšímu Dl nejméně 30 dní před plánovanou realizací předložit návrh
přechodného dopravního značení



Dodržet podmínky stanoviska NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova
4481/44, 586 01 Jihlava ze dne 6.11.2017, zn. 013170037



Dodržet podmínky závazného stanoviska k trvalému odnětí zemědělské půdy ze
ZPF pro nezemědělské účely MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení
technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny ze dne 29.11.2017, č.j.
OŽP 77754/17 – SPIS OŽP/13281/2017/Pe
souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro
nezemědělské účely, týká se pozemků:
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v katastrálním území Dalešice: parcela číslo 176/2, 800/3, 175, 174/1, 173, 169/1,
169/2, 168, 167, 166, 165/2, 164, 699/4, 699/1 v katastrálním území Stropešín:
parcela číslo 222/1,222/2, 22/1,17, 220/2, 224/3, 224/4, 296, 81, 83, 98, 93/3.
V zájmu ochrany ZPF a životního prostředí ukládají se investorovi tato opatření a
podmínky:
 na základě projektové dokumentace provést viditelné vytýčení hranic trvalého
odnětí zem.půdy a po celou dobu výstavby ho udržovat ve viditelném stavu
 písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy
záměru, a to nejpozději 15 dnů před zahájením.
 doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem
a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti.
 v plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF.
vlastníka pozemků příp. jejich zájemců, uživatele pozemků, pokud jsou v souladu
s platnými předpisy, zejména ze zákonem o ochraně ZPF.
 zjistí-li některý orgán státní správy. MěÚ, MZe, příp. jiný orgán a organizace
nehospodárné využití ornice nebo nedostatečné provedení, příp. nesplnění
dalších opatření a povinností, uložených souhlasem příslušného orgánu ochrany
ZPF. budou vůči investorovi, jeho správnímu zástupci uplatněny sankce podle §
20 zákona.
 stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanovené tímto souhlasem.
 pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační
zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady.


Dodržet podmínky závazného stanoviska MěÚ Třebíč, odboru životního
prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí
ze dne 30.10.2017, č.j. OŽP 71160/17 – SPIS OŽP/12936/2017/Ro
Týká se lesních pozemků p.č. 282/1, 282/7, 260/3, 282/6, 260/1, 260/2, 260/3 v k.ú.
Stropešín a p.č. 301, 300/1, 300/2, 299, 298, 297, 296/1 a 296/2 v k.ú. Kozlany
 Souhlas neopravňuje k jakémukoliv dotčení pozemků určených k plnění funkcí
lesa ani nadzemních a podzemních částí na nich rostoucích lesních porostů
 V souvislosti se stavebními pracemi je nutné dodržet §13 lesního zákona. Platí
zákaz skládkování jakéhokoliv materiálu v lese, kácení stromů, ořezávání jejich
větví a narušování kořenového systému.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák č.
500/2004 Sb., (správní řád):

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749

Odůvodnění
Dne 15.5.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na změnu dokončené
stavby: „ II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351“ stavební objekty SO 101 - komunikace
extravilán 1A od ZÚ k mostu a 1B od mostu do Stropešína (km 0,0-3,04), SO 102 komunikace Stropešín intravilán (km 3,04 – 3,57), SO 103 - komunikace extravilán Stropešín
– Dalešice ( km 3,57 -5,36), SO 104 - komunikace Dalešice intravilán (km 5,36 – KÚ km
6,895 kromě úseku u školy Dalešice, SO 105 - komunikace km 6,040 u školy Dalešice dl.
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cca 120 m, SO 201 – bariéra proti padajícímu kamení, SO 301 – dešťová kanalizace
Dalešice, SO 302 – dešťová kanalizace Stropešín, SO 002 - Kácení, na pozemcích:
pozemkové parcely číslo 172/3, 168/4 v k.ú. Třesov, pozemková parcela číslo 621 v k.ú.
Kozlany, stavební parcela číslo 2, pozemkové parcely číslo 8/1, 9, 10, 12/1, 15, 17, 18, 22/1,
22/2, 24, 25/2, 65/2, 81, 83, 85/2, 91/2, 92/2, 92/3, 93/3, 93/9, 93/10, 93/11, 93/12, 93/13,
94/2, 94/3, 96/3, 98, 100/2, 101/2, 220/2, 220/3, 222/1, 222/2, 222/4, 224/3, 224/4, 296, 303,
331, 333, 336/1, 336/6, 337/1 v k.ú. Stropešín, pozemkové parcely č. 164, 165/2, 166, 167,
168, 169/1, 169/2, 173, 174/1, 175, 176/2, 304/4, 615/5, 699/1, 699/4, 732/4, 736/1, 800/1,
800/2, 800/3, 800/5, 801, 802/1, 803/5, 810, 830/6, 862 v k.ú. Dalešice. Uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební řízení. Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena
všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení dle ustanovení § 110 a §
111 stavebního zákona, bylo řízení usnesením č.j. ODKS 36854/18 – SPIS 6275/2018/PJ ze
dne 30.5. 2018 přerušeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání do 29.6.2018.
Dne 4. 7. 2018 požádal stavebník o prodloužení lhůty k doplnění podkladů stavebního
povolení a to do 30.9.2018. Této žádosti speciální stavební úřad vyhověl usnesením č.j.
ODKS 45221/18 – SPIS 6275/2018/PJ ze dne 10.7.2018. Doplněním požadovaných
podkladů odpadl důvod přerušení stavebního řízení a speciální stavební úřad tedy
opatřením č.j. ODKS 63052/18 - SPIS 6275/2018/PJ ze dne 8.10.2018 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.
Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:











Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) Olšanská 2681/6, 130
00 Praha ze dne 4.9.2017 č.j. 706722/17 vč. podmínek ochrany vedení sítě
elektronických komunikací ze dne 18.10.2017
Vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava ze dne
27.11.2018, zn. D8626-16291018 a souhlas se stavbou a činností v OP
Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 ze
dne 24.11.2017 zn. 5001612127
Vyjádření T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne
27.11.2018 zn. E 43306/18
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne
27.11.2018 zn. MW9910121408101935
Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní
inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 16.1.2018 pod č. j. KRPJ108994-3/ČJ-2017-161006
Vyjádření Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, 614 00
Brno ze dne 2.11.2017 č.j. ÚAPP 453/2017
Vyjádření Archeologického ústavu, AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00
Brno ze dne 23.10.2018, zn. ARÚB/5540/18 DS
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Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01
Třebíč ze dne 19.9.2017, č.j. TR/5053/2017-Kl
Stanovisko NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava ze
dne 6.11.2017, zn. 013170037
Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne
1.12.2017 č. j. HSJI-5113-4/TR-2017
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště
Třebíč,
Bráfova
31,
67401
Třebíč,
ze
dne
7.11.2017
č.j.
KHSV/25069/2017/TR/HOK/Slá
Stanovisko Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 8.12.2017 zn.
PM065714/2017-203/Mat
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková,
Oddělení ochrany územních zájmů, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno ze dne
12.10.2017 č. j. 3046-755/2017-8201
Vyjádření MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55,
674 01 Třebíč ze dne 3.11.2017 zn. ODKS 70998/17 – SPIS 87/2017/PJ
Informace k PD MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6,
674 01 Třebíč ze dne 13.11.2017 zn. OŽP 71000/17 – SPIS 12952/2017/LK-K
Sdělení MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01
Třebíč ze dne 11.10.2017 zn. OŽP 67294/17 – SPIS OŽP 12205/2017/Ver
Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 25.9.2017 č.j. KUJI 68448/2017 OZPZ 2/2017 Ml
Vyjádření MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, úsek památkové péče, Karlovo nám.
č.p. 104/55, 674 01 Třebíč 1 ze dne 11.11.2017 č.j. OŠK 59212/17 – SPIS
11197/2017/Ol
Oznámení MěÚ Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad
územního plánování ze dne 13.11.2017 zn. ORÚP 70999/17 – SPIS 4/2017/Nev.
Sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního
řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 17.7.2018 č.j. KUJI 47146/2018 OUP
228/2018-3
Závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro
nezemědělské účely, pozemky v k.ú. Stropešín a Dalešice vydaný MěÚ Třebíč,
odboru životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie
krajiny ze dne 29.11.2017, č.j. OŽP 77754/17 – SPIS OŽP/13281/2017/Pe
Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení státní správy
lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí ze dne 30.10.2017, č.j. OŽP 71160/17 –
SPIS OŽP/12936/2017/Ro
Souhlas s kácením stromů na k.ú. Třesov vydaný Obcí Třesov, Třesov 6, 675 02
Koněšín dne 29.11.2017
Souhlas s kácením stromů na k.ú. Kozlany vydaný Obcí Kozlany, Kozlany č.p. 12,
675 02 Koněšín dne 9.1.2018
Souhlas s kácením stromů na k.ú. Dalešice vydaný Městysem Dalešice, Dalešice 87,
675 54 Dalešice dne 16.2.2018
Rozhodnutí (povolení kácení) Obecního úřadu Stropešín, Stropešín 3, 675 55
Hrotovice ze dne 4.1. 2018 č.j. SŘ/01/2018
Územní rozhodnutí pro k.ú. Dalešice a Stropešín vydané MěÚ Hrotovice, odborem
výstavby a ŽP pod č.j. MUHR/OVŽP/1061/17-MH dne 12.2.2018, změna územního
Strana 11 (celkem 17)

Č. j.: ODKS 32623/18 - SPIS 6275/2018/PJ





rozhodnutí ze dne 14.3.2018 pod č.j. MUHR/OVŽP/1061/1/17-MH, souhlas se
stavbou dle §15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MUHR/OVZP/1096/18 ze dne
8.6.2018
Plná moc k zastupování stavebníka
Plán kontrolních prohlídek stavby
4x PD zpracovaná firmou Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02
Hradec Králové, datum 10/2017, číslo zakázky A018/17, zodpovědný projektant Ing.
Jiří Eliášek (ČKAIT 0602284)

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. V průběhu řízení došlo k jednání s projektantů a investorů z důvodu koordinace PD
týkající se opravy silnice a PD na opravu (výstavbu) chodníků a autobusové zastávky
v městysi Dalešice. Došlo k dohodě, že ve stavebním objektu SO 105 bude uvedena pro toto
stavební povolení pouze rekonstrukce vozovky bez obrub v km 6,040-6,160 a zřízení
uličních vpustí. Zastávky, přechod s nasvětlením, osvětlení, chodníky, sjezdy, obrubníky,
přeložky inženýrských sítí budou zapracovány do PD na akci: „Chodníky a autobusové
zastávky podél sil. II/399 v městysi Dalešice“.
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.
Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků stavebního řízení podle § 109 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu § 27
zákona č. 500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby
včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická
nebo jiná práva (podle § 109 stavebního zákona) k pozemkům a stavbám na nich u těchto osob,
kterým přiznal postavení účastníka řízení: stavebník - Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586
01 Jihlava 1, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem Obec
Třesov, Třesov č.p. 6, 675 02 Koněšín, Obec Stropešín, Stropešín č.p. 3, 675 55 Hrotovice,
Obec Kozlany, Kozlany č.p. 12, 675 02 Koněšín, Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54
Dalešice, Ladislav Nestrojil, Kpt. Nálepky č.p. 864/16, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1, Miroslav
Juránek, Stropešín č.p. 56, 675 55 Hrotovice, Ing. Lena Juránková, Stropešín č.p. 56, 675 55
Hrotovice, Ing. František Juránek, Slavětínská č.p. 272, Klánovice, 190 14 Praha 914, Petr Palát,
Stropešín č.p. 7, 675 55 Hrotovice, MVDr. Iveta Palátová, Stropešín č.p. 7, 675 55 Hrotovice,
Jakub Kočí, M. Majerové č.p. 711/33, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1, Petr Drexler, Stropešín č.p.
10, 675 55 Hrotovice, Ing. Hana Zounková, Číhošť č.p. 19, 582 87 Číhošť, MVDr. Vít Kučerňák,
Stropešín č.p. 54, 675 55 Hrotovice, Bronislav Vala, Stropešín č.p. 1, 675 55 Hrotovice,
AGROCHEMA, družstvo, Studenec č.p. 187, 675 02 Koněšín, Libor Vala, Výčapy č.p. 174, 674
01 Třebíč 1, Petr Vala, Výčapy č.p. 175, 674 01 Třebíč 1, Jan Novák, Cyrila Boudy č.p. 2451,
272 01 Kladno 1, Božena Nováková, Cyrila Boudy č.p. 2451, 272 01 Kladno 1, Josef Kočí,
Dalešice č.p. 5, 675 54 Dalešice, Ing. Vítězslav Škoda, Sadová č.p. 423, 675 55 Hrotovice, Mgr.
Hana Škodová, Sadová č.p. 423, 675 55 Hrotovice, Stanislav Kovář, Dalešice č.p. 48, 675 54,
Dalešice, Jana Kovářová, Dalešice č.p. 48, 675 54 Dalešice, Jaroslav Albrecht, Masarova č.p.
2083/1, Líšeň, 628 00 Brno 28, Dana Beranová, Kosíkova č.p. 2332/1, Brno, Líšeň, 628 00
Dalešice, Zdeněk Ludvík, Dolní Vilémovice č.p. 95, 675 52 Lipník u Hrotovic, František
Ondráček, Dalešice č.p. 181, 675 54 Dalešice, Josef Vala, Dalešice č.p. 13, 675 54 Dalešice,
Marie Valová, Dalešice č.p. 13, 675 54 Dalešice, Jaroslava Kučerňáková, Stropešín č.p. 54, 675
55 Hrotovice, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k
tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
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navrhovanou stavbou přímo dotčena Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.
2681/6, Žižkov, 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, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 Třebíč 1, GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.
1122/16, 586 01 Jihlava 1, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Jihlava,
Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava 1, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00
Brno 2, vlastníci a spoluvlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich
vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - Katastrální území Dalešice: stavební
parcely číslo 2/2, 6, 7/1, 7/2, 17/1, 30/2, 32, 33/1, 34/2, 35, 36, 37/1, 41, 68/1, 69, 71, 93,
98, 101, 102, 103, 106/1, 107, 108, 111, 112/1, 114/2, 115/3, 139, 140, 141, 142/2, 161/1,
162, 171, 174, 175, 180/1, 180/2, 183, 184, 185, 186, 189, 191/1, 191/2, 192, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 228, 270, 271 pozemkové parcely číslo 16/2, 17/2, 18, 19, 38, 39, 62/1, 62/2,
75, 78, 129/3, 129/5, 129/7, 137/1, 151, 155/2, 158/2, 158/3, 158/10, 158/11, 158/12, 158/14,
158/16, 158/41, 219/5, 220/1, 220/9, 226/2, 238/10, 238/11, 250/3, 304/2, 304/3, 448/4,
556/1, 556/3, 699/2, 699/3, 699/6, 699/7, 700, 705, 731/1, 731/2, 732/1, 732/3, 732/5, 732/6,
732/7, 732/8, 733/1, 734, 735/1, 736/5, 736/6, 737, 744, 745/1, 747, 783, 787/1, 787/3,
791/3, 794, 803/1, 810, 830/4, 852, 861, 863, katastrální území Kozlany: pozemková parcela
číslo 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300/2, 552, 555, 556, 561, 619, 620, 622, 623, katastrální
území Stropešín: stavební parcela číslo 52, 56, 61, 64, 65 pozemková parcela číslo 11, 12/2,
14, 25/1, 66/2, 66/8, 82, 84/1, 85/1, 89/1, 89/2, 89/3, 89/5, 90/2, 92/1, 93/1, 93/4, 93/5, 93/6,
93/7, 94/1, 96/2, 99, 102, 103, 218/2, 219/2, 220/1, 222/3, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/4,
249/12, 260/1, 260/2, 260/3, 282/1, 282/6, 282/7, 290, 294, 298, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4,
336/5, 342/2, 344, 351, katastrální území Třesov: pozemková parcela číslo 50/2, 50/3, 50/31,
53/1, 53/3, 54/1, 54/2, 54/4, 155/1, 155/2, 157/1, 157/2, 166/1, 166/5, 166/6, 166/8, 166/9,
168/1, 168/2, 168/3, 208, 225/2
Dále speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva (podle výše
uvedeného) k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení
Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. Námitky účastníků nebyly v
řízení uplatněny. Připomínky (podmínky) účastníků řízeny byly v rozsahu, který vplývá ze
stavebního zákona zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, bylo jim tedy v plném rozsahu
vyhověno. Proto se další zdůvodnění neuvádí.
Účastníci řízení 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.
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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

Rozdělovník
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27
odst. 1 správního řádu (k doručení do vlastních rukou):
Datová schránka:
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až d) stavebního zákona a podle §
27 odst. 1 správního řádu (k doručení jednotlivě):
Ladislav Nestrojil, Kpt. Nálepky č.p. 864/16, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Miroslav Juránek, Stropešín č.p. 56, 675 55 Hrotovice
Ing. Lena Juránková, Stropešín č.p. 56, 675 55 Hrotovice
Ing. František Juránek, Slavětínská č.p. 272, Klánovice, 190 14 Praha 914
Petr Palát, Stropešín č.p. 7, 675 55 Hrotovice
MVDr. Iveta Palátová, Stropešín č.p. 7, 675 55 Hrotovice
Jakub Kočí, M. Majerové č.p. 711/33, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Petr Drexler, Stropešín č.p. 10, 675 55 Hrotovice
Ing. Hana Zounková, Číhošť č.p. 19, 582 87 Číhošť
MVDr. Vít Kučerňák, Stropešín č.p. 54, 675 55 Hrotovice
Bronislav Vala, Stropešín č.p. 1, 675 55 Hrotovice
Libor Vala, Výčapy č.p. 174, 674 01 Třebíč 1
Petr Vala, Výčapy č.p. 175, 674 01 Třebíč 1
Jan Novák, Cyrila Boudy č.p. 2451, 272 01 Kladno 1
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Božena Nováková, Cyrila Boudy č.p. 2451, 272 01 Kladno 1
Josef Kočí, Dalešice č.p. 5, 675 54 Dalešice
Ing. Vítězslav Škoda, Sadová č.p. 423, 675 55 Hrotovice
Mgr. Hana Škodová, Sadová č.p. 423, 675 55 Hrotovice
Stanislav Kovář, Dalešice č.p. 48, 675 54 Dalešice
Jana Kovářová, Dalešice č.p. 48, 675 54 Dalešice
Dana Beranová, Kosíkova č.p. 2332/1, Líšeň, 628 00 Brno 28
Zdeněk Ludvík, Dolní Vilémovice č.p. 95, 675 52 Lipník u Hrotovic
František Ondráček, Dalešice č.p. 181, 675 54 Dalešice
Josef Vala, Dalešice č.p. 13, 675 54 Dalešice
Marie Valová, Dalešice č.p. 13, 675 54 Dalešice
Jaroslava Kučerňáková, Stropešín č.p. 54, 675 55 Hrotovice
Jaroslav Albrecht, Masarova č.p. 2083/1, Líšeň, 628 00 Brno 28
Datová schránka:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
DS: PO, qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11
Třebíč 1, DS: PO, siygxrm
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO_R,
3qdnp8g
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Jihlava, Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava 1,
DS: PO, 3534cwz
Obec Třesov, Třesov č.p. 6, 675 02 Koněšín, DS: OVM, mtgbwds
Obec Stropešín, Stropešín č.p. 3, 675 55 Hrotovice, DS: OVM, zuebyea
Obec Kozlany, Kozlany č.p. 12, 675 02 Koněšín, DS: OVM, f7bbweb
Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54 Dalešice, DS: OVM, txya8ia
AGROCHEMA, družstvo, Studenec č.p. 187, 675 02 Koněšín, DS: PO, 8m3vmmm
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova č.p. 1668/13a, Pražské Předměstí, 500
02 Hradec Králové 2, DS: PO, imzzkk8
Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a podle § 27 odst. 3
správního řádu (Účastníci řízení identifikovaní podle § 112 odst. 1 označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí k doručení veřejnou vyhláškou)
Katastrální území Dalešice: stavební parcely číslo 2/2, 6, 7/1, 7/2, 17/1, 30/2, 32, 33/1, 34/2,
35, 36, 37/1, 41, 68/1, 69, 71, 93, 98, 101, 102, 103, 106/1, 107, 108, 111, 112/1, 114/2,
115/3, 139, 140, 141, 142/2, 161/1, 162, 171, 174, 175, 180/1, 180/2, 183, 184, 185, 186,
189, 191/1, 191/2, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 228, 270, 271 pozemkové parcely
číslo 16/2, 17/2, 18, 19, 38, 39, 62/1, 62/2, 75, 78, 129/3, 129/5, 129/7, 137/1, 151, 155/2,
158/2, 158/3, 158/10, 158/11, 158/12, 158/14, 158/16, 158/41, 219/5, 220/1, 220/9, 226/2,
238/10, 238/11, 250/3, 304/2, 304/3, 448/4, 556/1, 556/3, 699/2, 699/3, 699/6, 699/7, 700,
705, 731/1, 731/2, 732/1, 732/3, 732/5, 732/6, 732/7, 732/8, 733/1, 734, 735/1, 736/5, 736/6,
737, 744, 745/1, 747, 783, 787/1, 787/3, 791/3, 794, 803/1, 810, 830/4, 852, 861, 863
Katastrální území Kozlany: pozemková parcela číslo 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300/2,
552, 555, 556, 561, 619, 620, 622, 623
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Katastrální území Stropešín: stavební parcela číslo 52, 56, 61, 64, 65 pozemková parcela
číslo 11, 12/2, 14, 25/1, 66/2, 66/8, 82, 84/1, 85/1, 89/1, 89/2, 89/3, 89/5, 90/2, 92/1, 93/1,
93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 94/1, 96/2, 99, 102, 103, 218/2, 219/2, 220/1, 222/3, 245, 246, 247/1,
247/2, 247/4, 249/12, 260/1, 260/2, 260/3, 282/1, 282/6, 282/7, 290, 294, 298, 336/1, 336/2,
336/3, 336/4, 336/5, 342/2, 344, 351
Katastrální území Třesov: pozemková parcela číslo 50/2, 50/3, 50/31, 53/1, 53/3, 54/1, 54/2,
54/4, 155/1, 155/2, 157/1, 157/2, 166/1, 166/5, 166/6, 166/8, 166/9, 168/1, 168/2, 168/3, 208,
225/2
Dotčené orgány (k doručení jednotlivě):
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
MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč 1
Datová schránka:
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát,
Bráfova č.p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc
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_R,
vzxiuw8
KÚ Kraje Vysočina, odb. územ.plán. a staveb. řádu, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 Jihlava,
DS: OVM, ksab3eu
KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33
Jihlava, DS: OVM, ksab3eu
Na vědomí:
MěÚ Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč 1
NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ ,o.p.s. Jan Bruna (zde), Karlovo nám. č.p. 104/55, 674
01 Třebíč 1
Lesy České republiky,s.p. lesní správa Náměšť n.O., Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Datová schránka:
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
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Královopolská č.p. 147/62, Královo Pole, 612 00
Brno 12, DS: PO_R, xnjf5zy
Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o., Žerotínova č.p. 386,
675 71 Náměšť nad Oslavou, DS: PO, 3f83qkk
Městský úřad Hrotovice, stavební úřad, nám. 8. května č.p. 1, 675 55 Hrotovice, DS: OVM,
3zebdza
Město Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, Masarykovo nám. č.p.
104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, DS: OVM, s72bqcj

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
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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), Obecních úřadů Třesov, Stropešín, Kozlany,
Městyse Dalešice a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 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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