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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 a dále zastoupený
spol. AF-CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev, IČ 00285765
Správa železniční dopravní cesty, st. org., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 70994234
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063
ČD-Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ 61459445
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Žižkova 93, 586 01 Jihlava, IČ 48460915
MO ČR, sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IČ 60162694
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400
GridServices s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311
Stoklasa Jiří, nám. Míru 152/38, 588 51 Batelov
Rod Petr, Spělov 15, 588 51 Dolní Cerekev
Hájková Jana, Rohozná 164, 588 44 Rohozná
Zahradníková Hana, U Hřbitova 1121, 588 13 Polná
Honza Jiří, Dolní Cerekev 28, 588 45 Dolní Cerekev
Honza Miroslav, Dolní Cerekev 263, 588 45 Dolní Cerekev
Jacquemain Alain Guy F., Spělov 1, 588 51 Dolní Cerekev
Jacquemainová Eva, Brněnská 114, 684 01 Slavkov u Brna
Fexa Jan, Spělov 2, 588 51 Dolní Cerekev
Kratochvíl Josef, Spělov 9, 588 51 Dolní Cerekev
Svatková Marie, Spělov 3, 588 51 Dolní Cerekev
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: parcelní číslo 2216/2, 2216/15, 2216/16,
2216/22, 2216/13 vše v kat. úz. Batelov, obec Batelov, okres Jihlava, dále parcelní číslo 3682/1,

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1 (hlavní budova), 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111
e-mail:odbor.dopravy@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

2764/1 (PK 2839/1), 2872/1 (PK 2852/1), 3725/1, 2872/2 (PK 2852/2), 2800/1 (PK 2896/2, PK 2883),
3770, 2800/13 (PK 2845, PK 2844/2), 3769/1, 2764/2, 2753/1, 2749/1, 2738/1, 3706/7, 3706/6, 3770,
2920, 2902/4, 2800/2 vše v kat. úz. Dolní Cerekev, obec Dolní Cerekev, okres Jihlava a parcelní číslo
710/5, 710/4, 146/1, 146/4, st. 172, 147/2, 148, 142, 149/2, 149/3, 149/1, 90/1, 134/6, 89, 85/6, 87/2,
81, 83, 77/2, 134/5, 134/4, 134/3, 134/2, 134/1, 711/1, 33/1, 55, 54, 53, 51/6, 51/2, 92/3, 92/1, 92/5,
350/37, 92/14, 51/7, 51/3, 92/13, 92/12, 92/10, 92/9, 710/3 vše v kat. úz. Spělov, obec Dolní Cerekev,
okres Jihlava.
Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený Krajskou
správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 a dále
zastoupený spol. AF-CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, podal dne
2. 5. 2016 u Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy žádost o stavební povolení na dopravní stavbu
pod názvem „III/0394 – N. Svět – Spělov – kř. II/639 – ETAPA č. 1“ na pozemcích parc. č. 2216/3,
2216/17, 2216/14, 2360/2, 2216/19 vše v kat. úz. Batelov, obec Batelov, okres Jihlava, dále na
pozemcích parc. č. 3724/1, 2764/1 (PK 2844/1), 2872/1 (PK 2847/1), 2872/2 (PK 2847/2), 2800/1 (PK
2847/2 a PK 2846), 3769/3 (PK 2846), 3769/2 (PK 2846), 3769/3 (PK 840/3), 3725/2, 3724/2, 3735/4,
2800/14, 2800/15, 2800/16, 3769/2 (PK 3603/1), 3769/2 (PK 840/1) vše v kat. úz. Dolní Cerekev, obec
Dolní Cerekev, okres Jihlava a na pozemcích parc. č. 710/1, 42, 45, 44, 92/2, 92/15, 92/16, 146/2,
147/1 vše v kat. úz. Spělov, obec Dolní Cerekev, okres Jihlava. Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení.
Návrh nebyl úplný, a proto bylo stavební řízení usnesením č.j. MMJ/OD/11116/2016-3,
105168/2016/MMJ přerušeno. Po dodání všech potřebných podkladů Magistrát města Jihlavy, odbor
dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), oznámil opatřením
ze dne 9. 6. 2017 zahájení stavebního řízení dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a
v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Speciální stavební úřad upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření
vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost včetně dokumentace
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.
Stavba je navržena na na pozemcích parc. č. 2216/3, 2216/17, 2216/14, 2360/2, 2216/19 vše v kat.
úz. Batelov, obec Batelov, okres Jihlava, dále na pozemcích parc. č. 3724/1, 2764/1 (PK 2844/1),
2872/1 (PK 2847/1), 2872/2 (PK 2847/2), 2800/1 (PK 2847/2 a PK 2846), 3769/3 (PK 2846), 3769/2
(PK 2846), 3769/3 (PK 840/3), 3725/2, 3724/2, 3735/4, 2800/14, 2800/15, 2800/16, 3769/2 (PK
3603/1), 3769/2 (PK 840/1) vše v kat. úz. Dolní Cerekev, obec Dolní Cerekev, okres Jihlava a na
pozemcích parc. č. 710/1, 42, 45, 44, 92/2, 92/15, 92/16, 146/2, 147/1 vše v kat. úz. Spělov, obec
Dolní Cerekev, okres Jihlava.
Existenci vlastnického práva k pozemkům dotčeným stavbou ověřil v katastru nemovitostí Magistrát
města Jihlavy – odbor dopravy.
Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Magistrát města Jihlavy odbor dopravy,
jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., v platném
znění a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vydává podle § 115 stavebního zákona
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kterým povoluje stavbu pod názvem

„III/0394 – N. Svět – Spělov – kř. II/639 – ETAPA č. 1“
na pozemcích parc. č. 2216/3, 2216/17, 2216/14, 2360/2, 2216/19 vše
v kat. úz. Batelov, obec Batelov, okres Jihlava, dále na pozemcích
parc. č. 3724/1, 2764/1 (PK 2844/1), 2872/1 (PK 2847/1), 2872/2 (PK
2847/2), 2800/1 (PK 2847/2 a PK 2846), 3769/3 (PK 2846), 3769/2 (PK
2846), 3769/3 (PK 840/3), 3725/2, 3724/2, 3735/4, 2800/14, 2800/15,
2800/16, 3769/2 (PK 3603/1), 3769/2 (PK 840/1) vše v kat. úz. Dolní
Cerekev, obec Dolní Cerekev, okres Jihlava a na pozemcích parc. č.
710/1, 42, 45, 44, 92/2, 92/15, 92/16, 146/2, 147/1 vše v kat. úz.
Spělov, obec Dolní Cerekev, okres Jihlava.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1) Předmětem stavby je obnova asfaltového souvrství silnice III/0394. Opravovaný úsek začíná na
konci obce Spělov, končí v úseku křižovatky silnice III/0394 a silnice II/639. Celková úprava je dána
provozním staničením km 2,830 00 – km 3,937 00. Celková délka rekonstrukce činí 1107m.
Komunikace bude vedena po stávající trase, bude provedena obnova příčných sklonů a skladby
konstrukce vozovky. Rozsah stavebních prací zahrnuje čištění vozovky, lokální vyrovnávky
příčného a podélného sklonu a obnovu konstrukčních vrstev. Dále je v rámci stavby zahrnuto
vyřešení odvodnění komunikace (čištění příkopů, údržba odvodňovacích zařízení, osazení
betonových žlabovek). V rámci stavby bude provedena rekonstrukce mostu, zahrnující výměnu
ocelového zábradlí, rekonstrukci mostních říms, sanaci vzdušných povrchů, předláždění šikmých
ploch koryta, opravu zdiva spodní stavby.
Stavba je rozčleněna na tyto stavební objekty:
SO 102 - Extravilán; Spělov – křiž. II/639
SO 112 – Přípravné a dokončovací práce
SO 201 – Most ev. č. 0394-2
SO 900 - Dopravně-inženýrské opatření
2) Stavba bude provedena v souladu se souhlasem Úřadu městyse Batelova, stavebního úřadu
vydaný dne 20. 4. 2015 pod č.j. BATE 369/2015 Zn.sp.:BATE 368/2015 dle § 15 odst. 2
stavebního zákona.
3) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
4) Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení a dbát o
ochranu zdraví osob na staveništi.
5) Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
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6) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, v platném znění.
7) Před zahájením prací požádá zhotovitel všechny správce inženýrských sítí, které se nachází
v obvodu staveniště, o jejich vytýčení. V případě poškození těchto vedení je nutné okamžitě
přizvat jejich správce.
8) Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních, včetně stávajících
komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště jste povinni odstranit vlastním nákladem.
9) Přechodné dopravní značení po dobu trvání stavebních prací bude odsouhlaseno orgánem státní
správy příslušným dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, po předchozím projednání
s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby Jihlava,
dopravním inspektorátem. O uzavírce a objížďkách po dobu trvání stavebních prací rozhodne
příslušný silniční správní úřad na základě žádosti.
10) Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení,
vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní
prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno
hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a
podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
11)Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o
přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí
být respektovány. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt
neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto
vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
12) Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných staveb a
geodetické zaměření nově budovaných inženýrských sítí a doklady o vytýčení stavby.
13)Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo
k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu a
orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit
nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne speciální
stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
14) Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160 odst. 1 zák.
č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, v platném znění).
15)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 skončení prací je
stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a
není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných
předpisů o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).
16) Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové
výrobky a konstrukce, které odpovídají požadavkům citovaného ustanovení.
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17) Budou respektovány požadavky uplatněné dotčenými orgány:
a) Ve stanovisku Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, územního odboru Jihlava, dopravního
inspektorátu, Vrchlického 46, Jihlava ze dne 19. 12. 2016 pod č.j. KRPJ-14904-27/ČJ-2015160706:
Provedení a umístění dopravních značek musí odpovídat příslušným normám, vzorovým listům a
splňovat podmínky dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
b) Ve stanovisku Drážního úřadu, Škroupova 11, Plzeň ze dne 17. 3. 2015 pod zn. ML-SOL0194/152/Jz, DUCR-15129/15/Jz:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Splachy z povrchu komunikace
nesmějí být sváděny do železničních přejezdů, nutný plynulý přechod vozovky na přejezdovou
konstrukci.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
c) Ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, č.j.
MMJ/OŽP/1305/2015, JID: 32994/2015/MMJ ze dne 25. 2. 2015:
Výstavbou a provozováním stavby nebudou poškozovány nebo ničeny dřeviny rostoucí mimo les,
zejména lípy u křížku na sv. okraji Spělova, mohutné olše v km 1,190, duby, další lípy, javory,
jasany, jírovce, břízy, ostatní olše, osiky rostoucí podél komunikace (viz ust. § 7 zákona spolu s §
2 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.).
Žádná část stavby nezasáhne ke kmenům výše uvedených dřevin blíže, než plyne z předložené
PD.
Pod olšemi v km 1,190 nebude zřizován silniční příkop.
Jednotlivé stromy v nejnutnějších případech – místa největší deformace vozovky kořenovými
náběhy stromů – s obvodem kmene ve výšce 130cm větším než 80cm budou pokáceny na
základě pravomocného povolení ke kácení z důvodů výstavby. Toto povolení je ve správním
řízení kompetentní vydat úřad městyse Dolní Cerekev.
Stavbou nebude narušena ekologicko-stabilizační funkce řeky Jihlavy, která je významným
krajinným prvkem „ex lege“.
V průběhu prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů (§ 5 odst. 3 zákona).
d) Ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu pod č.j.
MMJ/OŽP/1303/2015, 54394/2015/MMJ ze dne 1. 4. 2015:
Stavební úpravy odvodňovacích zařízení komunikace, vyústění odvodnění komunikace nejsou
vodními díly dle ust. 55 vodního zákona, budou řešeny příslušným stavebním úřadem.
Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p., Brno ze dne 20. 3. 2015 zn.
PM007410/2015-203/Van.
e) Ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, odpadového hospodářství, č.j.
MMJ/OŽP/3071/2015-OH/Ďá, 58885/2015/MMJ ze dne 8. 4. 2015:
Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady
vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat všechna
ustanovení citovaného zákona a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.
O množství odpadů vzniklých stavbou bude vedena evidence, která bude na vyžádání předložena
kontrolním orgánům, a to Odboru životního prostředí MMJ, České inspekci životního prostředí –
Oblastnímu inspektorátu Havlíčkův Brod a příslušnému stavebnímu úřadu.
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18) Bude respektováno stanovisko Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno ze dne 20. 3. 2015 zn.
PM007410/2015-203/Van:
Z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem.
Uvedený záměr je tedy možný.
Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:
Jakýkoliv zásah do břehových porostů musí být projednán ve správním řízení vzhledem k tomu,
že se nejedná o kácení v zájmu správy vodního toku (§ 49 odst. 1, písm. b) vodního zákona).
Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými
látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních
prostředků.
Během výstavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami
nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou
volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
Po dokončení stavebních prací bude veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen
nebo napadal do průtočného profilu toku odstraněn.
Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Jihlava, bude v dostatečném časovém
předstihu (min. týden předem) písemně oznámeno zahájení a ukončení prací, bude přizván na
kontrolní dny. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce mu bude předána PD nově
umístěných objektů do VT.
Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou
přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.).
Upozorňujeme:
Povodí Moravy, s. p., nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod
při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
Umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné
pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením §
17 vodního zákona.
Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci
staveb a pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.
Vlastníci staveb na pozemcích, kde může dojít při zvýšených nebo povodňových průtocích ke
škodám, jsou povinni je ve veřejném zájmu zabezpečit proti škodám způsobeným vodou, včetně
případů povodní. Tato stavba bude udržována v takovém stavu, aby neohrožovala plynulý odtok
povrchových vod ve vodním toku, a to i průtoků povodňových. Odpovědnost za škody způsobené
z neplnění výše uvedených povinností jsou na vlastníkovi stavby.
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
19) Stavba bude provedena v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva obrany ČR, sekce
ekonomické a majetkové, Teplého 1899, Pardubice ze dne 20. 2. 2015 pod sp. zn. MOCR 1856232/2015-6440, 30972/2015-8201-OÚZ-ČB a ze dne 18. 12. 2015 pod zn. MOCR 18542593/2015-6440, 32493/2015-8201-OÚZ-ČB.
20) Stavba bude provedena v souladu se souhlasem Magistrátu města Jihlavy, odboru životního
prostředí – vodoprávního orgánu ze dne 29. 6. 2015 pod č.j. MMJ/OŽP/4321/2015-3,
108133/2015/MMJ.
21) Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno ze
dne 17. 5. 2017 pod zn. 5001502843.
22) Budou dodrženy podmínky Městyse Dolní Cerekev ze dne 14. 4. 2015 pod č.j.
MDC/162/2015.
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23) Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 27. 4. 2017 pod č.j.: 599710/17 a ze dne 27. 3. 2015 pod
zn. POS-524417/15-Pyr.
24) Budou dodrženy podmínky společnosti ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, Praha ze
dne 3. 5. 2017 pod č.j. 1201706687.
25) Budou dodrženy podmínky Povodí Moravy, s. p., Brno ze dne 27. 2. 2017 pod zn.
PM004147/2017-203/Mat.
26) Stavba bude provedena v souladu se souhlasem Magistrátu města Jihlavy, odboru
životního prostředí – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 27. 5. 2016 pod
č.j. MMJ/OŽP/1742/2016 a ze dne 8. 6. 2017 pod č.j. MMJ/OŽP/61040/2017.
27) Budou dodrženy podmínky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Brno ze
dne 5. 3. 2015 pod zn. 3878/2015-OŘ BNO-ÚT a ze dne 2. 5. 2017 pod zn. 12232/2017-SŽDCOŘ BNO – OPS.
28) Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., Regionální správa
Jihlava ze dne 27. 2. 2015 pod zn. J14149-16048629.
29) Stavba bude prováděna dodavatelsky, na základě výběrového řízení. Stavebník je povinen
speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
30) Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.
31) Před položením podkladních vrstev (kontrola pláně) bude minimálně 15 dnů předem, investorem
vyzván speciální stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky.
32) Po dokončení stavby bude provedeno osazení dopravního značení, odsouhlasené Krajským
ředitelstvím policie Kraje Vysočina, dopravním inspektorátem a stanovené příslušným orgánem
státní správy, příslušným dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.
33) Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2017.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
předpisů:

ve znění pozdějších

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 a dále zastoupený
spol. AF-CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4.

Odůvodnění:
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III.
tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm.a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1
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písm. c) stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad)“ obdržel dne 2. 5. 2016 žádost o
stavební povolení.
Návrh nebyl úplný, a proto bylo stavební řízení usnesením č.j. MMJ/OD/11116/2016-3,
105168/2016/MMJ přerušeno. Po dodání potřebných podkladů Magistrát města Jihlavy, odbor
dopravy, speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací opatřením ze dne 9. 6. 2017 oznámil zahájení stavebního řízení a
vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve
smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro
uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne
doručení oznámení.
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení byli tito o zahájení řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou
v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků
a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení, připojené a doložené doklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil,
že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Předložená dokumentace pro stavební povolení stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení
stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Na závěr speciální stavební úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný stavební úřad
kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí
jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky
či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana
nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů. Okruh orgánů dotčených v předmětném
řízení nevydal k navrhované stavbě záporné stanovisko ani nebyl zjištěn vzájemný rozpor mezi nimi.

Poučení:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy.
První den lhůty je následující po dni oznámení.
V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podle ustanovení
§ 82 správního řádu lze odvoláním napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se
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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 jej správní
orgán na náklady účastníka.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Ján Tinka, v. r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy
Podepsáno elektronicky

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb., pol. č. 18, odst. 1, písm. f) v souladu s poznámkou 2
sazebníku, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 000,- Kč byl zaplacen na účet statutárního města
Jihlavy dne 26. 6. 2017.
Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města
Jihlavy, na úřední desce Úřadu městyse Dolní Cerekev, na úřední desce Úřadu městyse
Batelov a na místě obvyklém ve Spělově. 15. den je posledním dnem oznámení. Po sejmutí
musí být vráceno zpět odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy.

Vyvěšeno dne ...........................

Sejmuto dne .................................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………….

……………………………………

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Vrátit potvrzené zdejšímu odboru dopravy.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení - Doručení jednotlivě:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 a dále zastoupený
spol. AF-CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013
Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev, IČ 00285765
Správa železniční dopravní cesty, st. org., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 70994234
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063
ČD-Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ 61459445
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Žižkova 93, 586 01 Jihlava, IČ 48460915
MO ČR, sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IČ 60162694
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400
GridServices s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311
Stoklasa Jiří, nám. Míru 152/38, 588 51 Batelov
Rod Petr, Spělov 15, 588 51 Dolní Cerekev
Hájková Jana, Rohozná 164, 588 44 Rohozná
Zahradníková Hana, U Hřbitova 1121, 588 13 Polná
Honza Jiří, Dolní Cerekev 28, 588 45 Dolní Cerekev
Honza Miroslav, Dolní Cerekev 263, 588 45 Dolní Cerekev
Jacquemain Alain Guy F., Spělov 1, 588 51 Dolní Cerekev
Jacquemainová Eva, Brněnská 114, 684 01 Slavkov u Brna
Fexa Jan, Spělov 2, 588 51 Dolní Cerekev
Kratochvíl Josef, Spělov 9, 588 51 Dolní Cerekev
Svatková Marie, Spělov 3, 588 51 Dolní Cerekev
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: parcelní číslo 2216/2, 2216/15, 2216/16,
2216/22, 2216/13 vše v kat. úz. Batelov, obec Batelov, okres Jihlava, dále parcelní číslo 3682/1,
2764/1 (PK 2839/1), 2872/1 (PK 2852/1), 3725/1, 2872/2 (PK 2852/2), 2800/1 (PK 2896/2, PK 2883),
3770, 2800/13 (PK 2845, PK 2844/2), 3769/1, 2764/2, 2753/1, 2749/1, 2738/1, 3706/7, 3706/6, 3770,
2920, 2902/4, 2800/2 vše v kat. úz. Dolní Cerekev, obec Dolní Cerekev, okres Jihlava a parcelní číslo
710/5, 710/4, 146/1, 146/4, st. 172, 147/2, 148, 142, 149/2, 149/3, 149/1, 90/1, 134/6, 89, 85/6, 87/2,
81, 83, 77/2, 134/5, 134/4, 134/3, 134/2, 134/1, 711/1, 33/1, 55, 54, 53, 51/6, 51/2, 92/3, 92/1, 92/5,
350/37, 92/14, 51/7, 51/3, 92/13, 92/12, 92/10, 92/9, 710/3 vše v kat. úz. Spělov, obec Dolní Cerekev,
okres Jihlava.
Doručení jednotlivě:
Dotčené orgány
Úřad městyse Batelova, stavební úřad, Nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČ 00285595
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava, IČ 72052147
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Tolstého 15, 587 25 Jihlava, IČ 71009311
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 01 Jihlava, IČ 70885184
Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, IČ 61379425
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka, organizační odd., Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Úřad městyse Batelova, Nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČ 00285595
Úřad městyse Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev
INTERNET
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