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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

S T A V E B N Í    P O V O L E N Í 
 
 
Stavebník Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01  Jihlava 1, IČ: 70890749 
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 zastoupené společností Vysplan s.r.o., 8. března č.p.4812/2a, 
586 01  Jihlava 1, IČ: 27717089 Vysplan s.r.o., 8. března č.p. 4812/2a, 586 01  Jihlava 1, 
IČ: 27717089 podal dne 26.11.2018 žádost o vydání stavebního povolení na změnu 
dokončené  stavby: „II/360 Oslavička - Rudíkov“, SO 001 – demolice mostu ev.č. 360-049, 
SO 101 – silnice II/360 km 0,000-2,193, SO 102 – napojení sil. III/36056 (směr Oslavička), 
SO 103 – napojení sil. III/34910 (směr Vlčatín), SO 104 – napojení sil. III/36082 (směr žel. 
stanice), SO 105 – sjezdy, SO 106 – nástupiště a chodníky, SO 201 – most ev.č. 360-049, 
SO 301 – ochrana vodovodu, SO 801 – vegetační úpravy, SO 901 – přemístění pomníku, 
SO 902 – přemístění Božích muk na pozemcích : pozemkové parcely dle KN  p.č. 1539, 
1566/1, 1566/2, 1566/3,  1563, 1567, 1573/1, 1573/2, 1619/1, 1619/2,  1630/1, 1630/3, 
1648/1, 1662/1, 1662/2, 1673/1, 1673/2, 1673/4, 1677/1, 1677/2, 1677/4, 1701/1, 1701/2, 
1702/6, 1702/10, 1728/1, 1728/2, 1734/2, 1771/2, 1772, 1777/1, 1777/3, 1790/1, 1790/2, 
1808/1, 1809, 1810/3, 1812/1, 1813/3, 1834, 1863/1, 1864, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1865/11, 
1900/4 a na pozemcích oddělených GP č.153-38286/2015 pozemkové parcely dle KN p.č. 
1566/7, 1573/3, 1573/4, 1573/5,  1618/1, 1618/2, 1619/3, 1619/4, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 
1631/3, 1648/4, 1648/5, 1648/6, 1662/4, 1662/5, 1662/6, 1673/5, 1673/6, 1677/5, 1677/6, 
1677/7, 1683/1, 1683/2, 1685/1, 1685/2, 1701/3, 1701/4, 1709/1, 1709/2, 1711/1, 1711/2, 
1712/1, 1712/2, 1728/3, 1728/4, 1733/1, 1733/2, 1734/4, 1747/1, 1747/2, 1750/1, 1750/2, 
1754/1, 1754/2, 1755/1, 1755/2, 1765/1, 1765/2, 1771/4, 1771/5, 1777/4, 1782/1, 1782/2, 
1790/3, 1793/1, 1793/2, 1794/1, 1794/2, 1797/1, 1797/2, 1806/1, 1806/2, 1808/3, 1808/4, 
1810/4, 1810/5, 1812/4,  1813/4, 1817/1, 1817/2, 1838/1, 1838/2, 1862/1, 1862/2, 1863/3, 
1865/13, 1865/14, 1865/15, 1865/16 v katastrálním území Vlčatínna pozemcích : pozemkové 
parcely dle KN  p. č 3823/3, 3862/3, 5010/1, 5010/2, 5010/3, 5010/4 a na pozemcích 
oddělených GP č.212-38286/2015 pozemkové parcely dle KN p.č. 3823/6, 3860/2, 3862/5, 
4975/1, 4975/2 v katastrálním území Hodov, na pozemcích : pozemkové parcely dle KN  p.č. 
2011, 2020/2, 2020/3, 2020/5,  2024/2, 2037, 2039/1, 2039/2, 2047/1, 2047/2, 2250/7, 
2064/1, 2064/2, 2106/1, 2116/2, 2118/1, 2118/2, 2118/3, 2118/4, 2121/2, 2130, 2131/1, 
2131/2, 2181/2, 2181/4, 2250/2, 2250/15, 2250/16, 2254/1, 2267/1, 2268/4, 2268/8, 2268/9 a 
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na pozemcích oddělených GP č.570-38286/2015 pozemkové parcely dle KN p.č. 2020/6, 
2020/7, 2020/8, 2022/1, 2022/2, 2023/1, 2023/2, 2038/1, 2038/2, 2039/3, 2039/4, 2047/3, 
2047/4, 2064/3, 2064/4, 2106/3, 2110/1, 2110/2, 2116/3, 2116/4, 2117/2, 2118/5, 2118/6, 
2118/7, 2118/8, 2121/3, 2121/4,  2129/2, 2131/6, 2181/13, 2181/14, 2250/17, 2250/18, 
2250/19, 2251/1, 2251/3, 2254/3, 2259/1, 2259/7, 2259/8, 2267/4 v katastrálním území 
Rudíkov. 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/360 Oslavička - Rudíkov“ 

Stavební objekty:    SO 001 – demolice mostu ev.č. 360-049 

    SO 101 – silnice II/360 km 0,000-2,193 

    SO 102 – napojení sil. III/36056 (směr Oslavička) 

    SO 103 – napojení sil. III/34910 (směr Vlčatín) 

    SO 104 – napojení sil. III/36082 (směr žel. stanice) 

    SO 105 – sjezdy 

    SO 106 – nástupiště a chodníky 

    SO 201 – most ev.č. 360-049 

    SO 301 – ochrana vodovodu 

    SO 801 – vegetační úpravy 

    SO 901 – přemístění pomníku 

    SO 902 – přemístění Božích muk 

 
na pozemcích : pozemkové parcely dle KN  p.č. 1539, 1566/1, 1566/2, 1566/3,  1563, 1567, 
1573/1, 1573/2, 1619/1, 1619/2,  1630/1, 1630/3, 1648/1, 1662/1, 1662/2, 1673/1, 1673/2, 
1673/4, 1677/1, 1677/2, 1677/4, 1701/1, 1701/2, 1702/6, 1702/10, 1728/1, 1728/2, 1734/2, 
1771/2, 1772, 1777/1, 1777/3, 1790/1, 1790/2, 1808/1, 1809, 1810/3, 1812/1, 1813/3, 1834, 
1863/1, 1864, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1865/11, 1900/4 a na pozemcích oddělených GP 
č.153-38286/2015 pozemkové parcely dle KN p.č. 1566/7, 1573/3, 1573/4, 1573/5,  1618/1, 
1618/2, 1619/3, 1619/4, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631/3, 1648/4, 1648/5, 1648/6, 1662/4, 
1662/5, 1662/6, 1673/5, 1673/6, 1677/5, 1677/6, 1677/7, 1683/1, 1683/2, 1685/1, 1685/2, 
1701/3, 1701/4, 1709/1, 1709/2, 1711/1, 1711/2, 1712/1, 1712/2, 1728/3, 1728/4, 1733/1, 
1733/2, 1734/4, 1747/1, 1747/2, 1750/1, 1750/2, 1754/1, 1754/2, 1755/1, 1755/2, 1765/1, 
1765/2, 1771/4, 1771/5, 1777/4, 1782/1, 1782/2, 1790/3, 1793/1, 1793/2, 1794/1, 1794/2, 
1797/1, 1797/2, 1806/1, 1806/2, 1808/3, 1808/4, 1810/4, 1810/5, 1812/4,  1813/4, 1817/1, 
1817/2, 1838/1, 1838/2, 1862/1, 1862/2, 1863/3, 1865/13, 1865/14, 1865/15, 1865/16 
v katastrálním území Vlčatín, na pozemcích : pozemkové parcely dle KN  p. č 3823/3, 
3862/3, 5010/1, 5010/2, 5010/3, 5010/4 a na pozemcích oddělených GP č.212-38286/2015 
pozemkové parcely dle KN p.č. 3823/6, 3860/2, 3862/5, 4975/1, 4975/2 v katastrálním území 
Hodov, na pozemcích : pozemkové parcely dle KN  p.č. 2011, 2020/2, 2020/3, 2020/5,  
2024/2, 2037, 2039/1, 2039/2, 2047/1, 2047/2, 2250/7, 2064/1, 2064/2, 2106/1, 2116/2, 
2118/1, 2118/2, 2118/3, 2118/4, 2121/2, 2130, 2131/1, 2131/2, 2181/2, 2181/4, 2250/2, 
2250/15, 2250/16, 2254/1, 2267/1, 2268/4, 2268/8, 2268/9 a na pozemcích oddělených GP 
č.570-38286/2015 pozemkové parcely dle KN p.č. 2020/6, 2020/7, 2020/8, 2022/1, 2022/2, 
2023/1, 2023/2, 2038/1, 2038/2, 2039/3, 2039/4, 2047/3, 2047/4, 2064/3, 2064/4, 2106/3, 
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2110/1, 2110/2, 2116/3, 2116/4, 2117/2, 2118/5, 2118/6, 2118/7, 2118/8, 2121/3, 2121/4,  
2129/2, 2131/6, 2181/13, 2181/14, 2250/17, 2250/18, 2250/19, 2251/1, 2251/3, 2254/3, 
2259/1, 2259/7, 2259/8, 2267/4 v katastrálním území Rudíkov 

 
podle ust. § 115 stavebního zákona 

povoluje 
 

Předmětem stavby je oprava a rozšíření stávající silnice na kategorii S9,5/70 v úseku od 
dokončeného obchvatu obce Oslavička po dokončený obchvat obce Rudíkov o celkové délce 
2,193 km. Se změnou šířkového uspořádání komunikace je řešena i úprava stávajícího 
směrového a výškového řešení a optimalizována na návrhovou rychlost 70 km/h. Budou zcela 
odebrána stávající vozovkové konstrukce a vybudována zcela nová vozovka včetně 
konstrukčních vrstev. Na komunikaci se napojuje několik hospodářských sjezdů a silnic III. tříd. 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti dojde k vybudování dvou levých odbočovacích pruhů v křiž. sil.č. 
III/36056 směr Oslavička a III/34910 směr Vlčatín. V rámci stavby bude provedena komplexni 
rekonstrukce odvodnění, včetně vybudování nových propustků, rigolů, příkopů, vsakovacích 
ploch a uličních vpustí pro odvod vody z vozovky. Dále budou v místě stávající aut. zastávky 
Rudíkov, žel. st vybudovány nové autobusové zálivy v km 1,550 na levé straně ve směru 
staničení délky 66 m a v km 1,620 na pravé straně ve směru staničení délky 57 m s nástupišti 
délky 16 m a šířky 2,5 m a přilehlými chodníky šířky 2 m. Z důvodu vybudování odbočovacího 
pruhu na Vlčatín bude zdemolován  stávající most ev.č. 360-049 přes železniční trať a postaven 
nový š. 14,35 m a délky 23,3 m. Stávající sjezdy budou zachovány, pouze s ohledem na 
vybudování autobusového zálivu dojde k přemístění sjezdu z km 1,576 do km 1,676. Z důvodu 
rozšíření komunikace dojde ke kácení zeleně podél zájmového úseku komunikace a následné 
ozelenění v rámci vegetačních úprav. Nově opravený úsek sil.č. II/360 bude opatřen směrovými 

sloupky, sloupky pro vyznačení sjezdů,  svodidly a osazeno nové svislé a vodorovné DZ. Další 
podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 
 
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované společností Dopravoprojekt 
Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, datum 11/2017, č. zak. 
170080, 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 provést stavbu doložené souhlasem vlastníka pozemku, 
nebo stavby. 

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. 
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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. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.   

12. Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém 
užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu 

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. V průběhu stavebních prací musí být respektována ochranná opatření stanovená 
ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Nedodržením této normy by mohlo dojít 
k poškození stávající vzrostlé zeleně.  

19. 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 tohoto zákona 

20. Stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2, zák. 
č. 20/1987, v platném znění. Při provádění jakýchkoliv zásahů do zemí 
s archeologickými nálezy (hloubení výkopů, apod.) na území Moravy (pro bývalé 
okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou) je povinností majitele (správce, uživatele) 
již v době záměru oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. 
v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a případně umožnit jemu nebo jiné oprávněné 
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organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22., odst. 1 a 2 
cit. zákona. Formulář oznámení o stavebním či jiném záměru je dostupný na 
http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html a lze ho poslat elektronicky 
na emailovou adresu sekretariat@arub.cz. Organizace oprávněné k provádění 
archeologických výzkumů pro Moravu a Slezsko: http://arub.avcr.cz/referat-
archeologicke-pamatkove-pece/index.html#opravnene  organizace 

21. 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. 

22.  Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu. O vydání 
povolení uzavírky silnice č. II/360 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. 

23. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých 
stavebních objektů. 

24. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny 
kontrolní prohlídky stavby:  

 Zahájení stavby s předáním staveniště 

 Po provedení spodní stavby a nosné konstrukce mostu SO 201.  

 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. 

 Závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu 
25. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
26. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník v dostatečném časovém předstihu 

požádat příslušný správní úřad pro osazení nových DZ 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.  

27. Stavebník neprodleně ohlásí příslušnému stavebnímu úřadu dokončení stavby. 
28. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 

zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 

29. 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. 
 

30. Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek a 
závazných stanovisek: 

 Vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 
01 Třebíč ze dne  19.1.2018, č.j. TR/394/2018-Ča 
Stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti a.s., které 
jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. 

 Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu 
příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem. 

http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html
mailto:sekretariat@arub.cz
http://arub.avcr.cz/referat-archeologicke-pamatkove-pece/index.html#opravnene  organizace
http://arub.avcr.cz/referat-archeologicke-pamatkove-pece/index.html#opravnene  organizace
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 Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu ve správě 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na 
základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, 
mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz. 

 Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou 
našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech 
dotčení našeho zařízení. 

 Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být po dobu vlastní 
stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně 
osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklopy požadujeme osadit mimo 
obruby tak, aby zůstaly plně funkční. 

 Pokud bude při stavbě manipulováno s poklopy, pod kterými je vyveden vytyčovací 
vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti. 

 Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud 
dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z 
prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno 

 Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude 
poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, pokutováno. 

 Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu vedoucímu 
příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele - tel. 568 899 116. Oprava 
poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele 
stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se 
souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke 
kontrole opraveného zařízení před záhozem! 
 

 Vyjádření První telefonní společnost s r.o., U studně 291/7, 586 05 Jihlava ze 
dne 8.11.2017 zn. PTTRE075 
Dojde k dotčení sítě elektronických komunikací, v souběhu se stavbou proběhne 
překládka této sítě ROWANet 2011-Třebíč- Velké Meziříčí 

 před zahájením prací požádat o vytyčení trasy a projednat místní podmínky její 
ochrany 

 zemní práce do vzdálenosti 1,5 m provádět bez použití stavebních mechanizmů 

 optická trasa bude zabezpečena proti poškození při přejíždění těžkou technikou 

 při porušení našeho vedení budou zastaveny práce do doby, než bude zajištěna 
oprava 

 v případě poškození naší sítě uhradí veškeré náklady na opravu stavebník 

 při obnažení našich sítí budeme přizváni ke kontrole před jejich zásypem 

 pokud bude v průběhu stavby změněna výška krytí nad vedením v naší správě, 
žádáme v rámci stavby o provedení překládky vedení do potřebné hloubky 

 dále požadujeme po ukončení stavby zaslat DSPS a geometrický plán trasy 
přeloženého vedení sítě 
 

 Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., (CETIN) Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha ze dne 2.11.2017 č.j. 758292/17 a Všeobecné podmínky ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací, nebo její ochranné 
pásmo). 
 

 Dodržet podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 2.11.2017 pod. zn. 758292/17 
POS 
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. Realizace stavby je podmíněna 
překládkou trasy SEK z důvodu vyosení nové komunikace 

mailto:klika@vastr.cz
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 Vyjádření Lesy ČR s.p., správa toků, oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 
Brno ze dne 18.6.2018 č.j. LCR952/002662/2018 

 Během celé stavby nesmí dojit ke zhoršeni kvality povrchových a podzemních vod a 
to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze 
stavebních strojů nebezpečným vodám 

 Správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízeni investora 

 Dojde-li k zaneseni koryta toku splaveninami vlivem stavby, bude provedeno 
odstranění nánosů na náklady investora stavby 

 Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina 
z výkopu ukládány na březích, bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a 
srážkách nedošlo k jejich splachováni do koryta vodního toku 

 Bude zamezeno úniku ropných a jiných škodlivých látek do koryta vodního toku 
(použití biologicky odbouratelných olejů 

 

 Vyjádření Lesy ČR s.p., lesní správa Nové Město na Moravě, Školní 460, 593 31 
Nové Město na Moravě ze dne 7.11.2017 č.j. LCR 154/001163/2017 

 Lesní pozemky nesmí být používány k přístupu na stavbu a využívány jako zařízení 
staveniště 

 Stavební materiál, přebytky zemin nebo paře/v nesmí byt volné umisťovány do 
okolních lesních porostů 

 Na lesních pozemcích se nesmí provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt 
 

 Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní 
pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, ze dne 1.11.2018 č.j.  
KHSV/22657/2018/TR/ HOK/Štěp. 

 Nevyhovující situace v posuzovaném území objízdných tras bude řešena hul ostí o 
udělení časově omezené povolení zdroje hluku (po dobu nezbytné nutnou - realizace 
záměru), pro hluk z provozu dopravy na objízdné trase, a to dle § 31, odstavce 1, 
zákonu o ochraně veřejného zdraví. 

 V souvislosti s výskytem azbestu během demolice mostu ev. č. 360-049 upozorňuji 
zhotovitele těchto prací na povinnost dle § 41 zákona o ochraně veřejného zdraví - 
zaměstnavatel provádějící práce s azbestem je povinen předložit hlášení těchto prací 
nejméně 30 dní před zahájením a dále vždy, když dojde ke změně pracovních 
podmínek. Náležitosti hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále upozorňuji na dodržování opatřeni k ochraně zdraví 
zaměstnanců podle § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochran) zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
 

 Závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková 
MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, 
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno ze dne 1.12.2017  sp. zn. 79521/2017 – 8201-
OÚZ-BR 
Před zahájením akce žádáme o zaslání přesného termínu realizace výstavby, 
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.č. 
973 401 551, prap. Regmund – tel.č. 973401554, mob. 724006068, email: vd-
olomouc@army.cz) 
 

mailto:vd-olomouc@army.cz
mailto:vd-olomouc@army.cz
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 Závazného stanoviska MěÚ odboru životního prostředí, oddělení odpadového 
hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 30.5.2018  zn. 
OŽP 31578/18 – SPIS 5571/2018/LK-K 
 Před oznámením dokončení stavby nebo podáním žádosti o kolaudační souhlas 
budou předloženy MěÚ Třebíč odboru životního prostředí jako orgánu veřejné správy 
v oblasti odpadového hospodářství kopie dokladů o zákonném využití nebo 
odstranění vzniklých odpadů. 
 

 Závazného stanoviska MěÚ odboru životního prostředí, oddělení státní správy 
lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 
01 Třebíč ze dne 23.10.2017  zn. OŽP 69706/17 – SPIS OŽP/12690/2017/Ro 
Dodržet § 13 lesního zákona. Platí zákaz skládkování jakéhokoliv materiálu v lese, 
kácení stromů, ořezávání jejich větví a narušování kořenových systémů. 
 

 Závazného stanoviska MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 28.11.2018 zn. 
OŽP 77118/18 – SPIS OŽP/13023/2018/Ver 

 Na břehové hraně a v blízkosti vodního toku nebude volně skladován žádný lehce 
odplavitelný materiál ani žádné závadné látky. Stavební mechanismy musí být 
v dobrém technickém stavu, při manipulaci se závadnými látkami, především jde o 
ropné látky, s nimi bude zacházeno tak, aby nedocházelo k jejich úniku do vod 
povrchových nebo podzemních. Dále pro zacházení se závadnými látkami v rámci 
realizace stavby ve větším rozsahu je třeba mít zpracovaný plán opatření pro případy 
havárie 

 Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a 
podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území. 

 Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, 
kanalizace, meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je 
nutné prokazatelné písemné projednání se správci či vlastníky těchto vodních děl. 
 

 Závazného stanoviska Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce 
stavební, územní odbor Olomouc ze dne 1.12.2015 zn. MO-SOO1561/15-2/Vs 
DUCR-71732/15/Vs 

 Stavba bude v rozsahu zasahujícím do obvodu a ochranného pásma dráhy 
provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 
změny této části dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 
úřadem. 

 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního 
provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, 
nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu 
projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

 Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše 
uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy (SO 201 - Most 
ev. č. 360-049). 

 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který 
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. Zároveň s žádostí stavebník doloží 
vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství 
Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, k provedení stavby zasahující do obvodu dráhy 
(SO 201 - Most ev. č. 360-049). 

 Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí stavební firma dodržovat vyhlášku 
Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád 
drah, § 11, o volném schůdném prostoru podél koleje v šířce 3m (+ delta oblouku) od 
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osy krajní koleje. V tomto prostoru nesmí být skladován žádný materiál, ukládány 
pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod. 

 Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, vydaného 
pod značkou 19228/2015-SŽDC-OŘ BNO-OPS ze dne 3. listopadu 2015. 
Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního 
dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování 
podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost 
provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby. 

 

 Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno ze dne 22.5. 2019 zn. 
16202/2018-SŽDC-OŘ BNO –NT 

 Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a 
provozuschopnost drážních staveb a zařízeni Realizací stavby nesmi dojit k ohrožení 
bezpečností a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníku 
nebo k poškození ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízeni Pokud k 
takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi 

 Stavba musí byt zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy 
vibrace, alt vlivy elektrifikace trati-ochrana proti bludným proudům) Provozovatel 
dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené 
železničním provozem na předmětnou stavbu resp . 

  Pozemek p.č. 2259 k.ú Rudíkov ve vlastnictví ČR s právem hospodaření SŽDC bude 
dotčen trvalým nebo dočasným záborem. Před zahájením stavby je nutné uzavřít 
nájemní vztah se SŽDC a v případě trvalého záboru jednat o majetkoprávním 
vypořádáni., kontaktní osoba SŽDC, OŘ Brno, Bc Janků, tel 972 625 487, 
iankui@szdc.cz 

 V blízkosti plánovaných stavebních prací evidujeme obchodní případy - pronájmy 
pozemků SŽDC Situace se zákresem pronájmů je přílohou č i tohoto souhrnného 
stanoviska Zahájení stavby je třeba v dostatečném předstihu, mm 2 měsíce oznámit 
na majetkový odbor za účelem včasného informování nájemců, kontaktní osoba Bc. 
Janků, tel 972 625 487 

 Upozorňujeme, že objekt Sila na pozemku st p.č 234 není ve správě SŽDC. 

 V blízkosti podpěr silničního mostu nad žel tratí, navrženého k přestavbě, je uloženo 
kabelové vedení ve správě SŽDC, Správy energetiky a elektrotechniky Brno. Jedna 
se o napájení krajního osvětlovacího stožárku ROS č 8, zákres polohy kabelového 
vedení není k dispozici Toto zařízení nesmí být při provádění prací poškozeno 
Ochranné pásmo kabelového vedeni je 1m na obě strany. Před započetím zemních 
prací je nutné provést vytýčeni polohy podzemního vedení, kontaktní osoba Štícha, 
tel 972 644 183, 606 074 496 

 V zájmovém prostoru, pod silničním mostem, se v kolejišti nachází zařízení ve správě 
SŽDC, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava, jedná se konkrétně o 
výměnové zámky a výkolejku Toto zařízení nesmí být při provádění prací poškozeno. 

 V blízkosti stavby se nachází studna a vodovod jako jediný zdroj vody pro objekt 
nádražní budovy. Prováděním stavebních prací a pohybem těžké mechanizace 
nesmí být tato zařízení poškozena Situace se zákresem studny a vodovodu je 
přílohou č 2 souhrnného stanoviska. 

 Zahájení stavebních prací musí být oznámeno min. 14 dnů předem vedoucímu PSTO 
Náměšť nad Oslavou, p Jaroslav Doležal, tel 972 642 456, 724 250 206 

 Práce na silničním mostě nad železniční tratí TÚ 1261 a v její blízkosti musí být 
prováděny s nejvyšší opatrností a musí být zajištěna taková ochranná opatření, aby 
nedošlo k poškození drážního zařízeni, narušení průjezdného profilu železniční trati a 
pádu jakýchkoliv předmětu, materiálu a nečistot na železniční trať Štěrkové lože žel 
trati pod sil mostem musí být během prací prováděných při přestavbě mostu 

mailto:iankui@szdc.cz
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chráněno geotextilií tak. aby nedošlo k jeho znečištění V případě znečištění kolejiště 
a drážních odvodňovacích zařízení musí být neprodleně vše uvedeno do původního 
a řádného stavu. 

 Lešení instalované v rámci stavby v blízkosti žel. tratě musí být řešeno a staticky 
zajištěno tak. aby vyhovělo otřesům a tlakovým vlnám způsobených drážní dopravou 

 Při stavbě pomocných zařízení např lešení, podpěr a při práci těžké mechanizace je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti a dodržet prostorovou normu - ČSN 73 6320 

 Veškeré demoliční práce na silničním mostě ev č. 360-049 nad žel tratí Studenec - 
Křižanov (TÚ 1261) musí být prováděny za výluky žel. provozu 

 Veškeré práce prováděné při stavbě nového silničního mostu ev 360-049 nad žel. 
trati TÚ 1261 zasahující do průjezdného profilu žel. tratě a ohrožující bezpečnost žel 
provoz musí být prováděny za výluky žel. provozu 

 Realizační dokumentace včetně technologického postupu prací prováděných na 
silničním mostě nad žel tratí TÚ 1261 bude předložena min 30 dnu před zahájením 
prací zástupci Správy tratí Jihlava (ST), Ing Preget tel 972 646 482, email 
preget@szdc cz, za účelem projednáni postupů prací V technologickém postupu 
prací musí být řešena ochrana žel trati před případným pádem materiálu nářadí či 
jiných předmětů na žel. trať 

 Při práci v bezprostřední blízkosti koleje (tj 2,5m - 5,5m od osy koleje), je nutné z 
důvodu bezpečnosti pracovníků zavést pomalou jízdu kolem pracovního místa 
Zavedení pomalé jízdy je nutné předem projednat a zažádat u Správy tratí Jihlava 
minimálně 14 dni před zahájením prací, kontakt p PSTO Náměšť nad Oslavou p 
Jaroslav Doležal, tel 972 642 456, 724 250 206 Na GŘ SŽDC v Praze si stavebník 
uzavře smlouvu o pomalých jízdách, kontakt p Adamec, tel. 972 244 551 

 Stavebník si minimálně 100 dní před zahájením prací na SŽDC, OŘ Brno zažádá o 
příslušné výluky provozu, kontakt pí. Ryšavá, tel . 972 646 595 Na GŘ SŽDC v Praze 
si stavebník uzavře smlouvu o výlukách, kontakt: p. Adamec tel.: 972 244 551 

 Vstup cizích osob (pracovníku zhotovitele apod.) do obvodu dráhy a provozované 
dopravní cesty SŽDC je možný pouze na základě povolení ke vstupu do míst 
veřejnosti nepřístupných podle předpisu SŽDC Ob1 Pro práce v obvodu dráhy musí 
být proškolen příslušný vedoucí pracovník zhotovitele Informace týkající se žádosti o 
vystavení uvedeného povolení jsou k dispozici na e-mailové adrese 
prukazy@szdc.cz. 

 Po ukončení prací musí být terén a pozemek SŽDC dotčený stavbou uveden do 
původního a řádného stavu (upraveno drážní těleso vyčištěny drážní odvodňovací 
zařízení - příkopy, odklizena zemina, odpad a materiál) 

 Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmi být ukládán na pozemek 
dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno 
likvidovat ve smyslu zákona č 185/2001 Sb. 

 Zástupce ST Jihlava. PSTO Náměšť n./OsI musí být přizván k ukončení prací a 
stavby sil. mostu nad žel trati TÚ 1261 za účelem provedení prokazatelné kontroly 
splnění daných podmínek, např zápisem do stavebního deníku. 

 Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy a objízdné trasy musí být ohlášeny na 
operační středisko HZSP SŽDC - JPO Brno Kulkova 28. Brno, 614 00, nepoplachové 
č tel. 972 624 065 v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření. 

 V případě použiti řezáni s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či 
využití technologického spalování při provádění demoličních prací, musí 
technologický postup obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při 
činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko 
případného vzniku požáru čí šíření požáru do okolí. 

 

 Stanoviska POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, 
dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 11.4.2018 pod 
č. j. KRPJ-108683-1/ČJ-2017-161006-ROU 

mailto:prukazy@szdc.cz
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 Rozhledová pole všech křižovatek musí být prosty překážek výhledu (viz. ČSN 
736102/Z1 čl. 5.2.9.1.6);  

 Úhel křížení úrovňových křižovatek musí být realizován v rozmezí 75-105 

 Podélný sklon paprsků křižovatky má být v oblasti křižovatky do 4 % (v 
odůvodněných případech max. 6%) 

 Nástupní hrana autobusových zastávek musí být opatřena kontrastním nehmatným 
pásem a signálním pásem v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. O bezbariérovém užití 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a ČSN 736425-1, 
obrubník nástupní hrany musí být z nájezdových obrub (tzv. Kaselské) 

 Délka nástupní hrany musí být nejméně v délce nejdelšího projektem 
předpokládaného vozidla na zastávce zvětšená o 1 m 

 Provedení autobusové zastávky musí být v souladu s ČSN 736425-1 

 Napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé, nelze skokově měnit šířkové 
parametry komunikace 

 Použité dopravní značeni 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 

 Nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh 
přechodného dopravního značení k odsouhlaseni dle aktuální dopravní situace 
v lokalitě 

 

 Stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 29.1.2018 zn. 
PM071642/2017-203/Fi 

 V předmětném úseku bude obnoven systém odvodnění a rekonstruovány veškeré 
propustky. Rekonstrukcí propustků nesmí dojít ke zmenšení jejich průtočného profilu 
a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Propustky budou opraveny v 
kolaudovaných parametrech. 
Upozorňujeme. 

 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. 

 

 Stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 
Jihlava ze dne 29.11.2018, zn. 012180041 
Pokud je místo vcházení do vozovky určeno jako neznačené místo pro přecházení, je 
nutno doplnit varovný pás odsazeným signálním pásem 0,3 – 0,5 m od varovného 
pásu 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 
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Odůvodnění 
 

Dne 26.11.2018 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na 
změnu dokončené  stavby: „II/360 Oslavička - Rudíkov“, SO 001 – demolice mostu ev.č. 
360-049, SO 101 – silnice II/360 km 0,000-2,193, SO 102 – napojení sil. III/36056 (směr 
Oslavička), SO 103 – napojení sil. III/34910 (směr Vlčatín), SO 104 – napojení sil. III/36082 
(směr žel. stanice), SO 105 – sjezdy, SO 106 – nástupiště a chodníky, SO 201 – most ev.č. 
360-049, SO 301 – ochrana vodovodu, SO 801 – vegetační úpravy, SO 901 – přemístění 
pomníku, SO 902 – přemístění Božích muk na pozemcích : pozemkové parcely dle KN  p.č. 
1539, 1566/1, 1566/2, 1566/3,  1563, 1567, 1573/1, 1573/2, 1619/1, 1619/2,  1630/1, 1630/3, 
1648/1, 1662/1, 1662/2, 1673/1, 1673/2, 1673/4, 1677/1, 1677/2, 1677/4, 1701/1, 1701/2, 
1702/6, 1702/10, 1728/1, 1728/2, 1734/2, 1771/2, 1772, 1777/1, 1777/3, 1790/1, 1790/2, 
1808/1, 1809, 1810/3, 1812/1, 1813/3, 1834, 1863/1, 1864, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1865/11, 
1900/4 a na pozemcích oddělených GP č.153-38286/2015 pozemkové parcely dle KN p.č. 
1566/7, 1573/3, 1573/4, 1573/5,  1618/1, 1618/2, 1619/3, 1619/4, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 
1631/3, 1648/4, 1648/5, 1648/6, 1662/4, 1662/5, 1662/6, 1673/5, 1673/6, 1677/5, 1677/6, 
1677/7, 1683/1, 1683/2, 1685/1, 1685/2, 1701/3, 1701/4, 1709/1, 1709/2, 1711/1, 1711/2, 
1712/1, 1712/2, 1728/3, 1728/4, 1733/1, 1733/2, 1734/4, 1747/1, 1747/2, 1750/1, 1750/2, 
1754/1, 1754/2, 1755/1, 1755/2, 1765/1, 1765/2, 1771/4, 1771/5, 1777/4, 1782/1, 1782/2, 
1790/3, 1793/1, 1793/2, 1794/1, 1794/2, 1797/1, 1797/2, 1806/1, 1806/2, 1808/3, 1808/4, 
1810/4, 1810/5, 1812/4,  1813/4, 1817/1, 1817/2, 1838/1, 1838/2, 1862/1, 1862/2, 1863/3, 
1865/13, 1865/14, 1865/15, 1865/16 v katastrálním území Vlčatín, na pozemcích: 
pozemkové parcely dle KN  p. č 3823/3, 3862/3, 5010/1, 5010/2, 5010/3, 5010/4 a na 
pozemcích oddělených GP č.212-38286/2015 pozemkové parcely dle KN p.č. 3823/6, 
3860/2, 3862/5, 4975/1, 4975/2 v katastrálním území Hodov, na pozemcích: pozemkové 
parcely dle KN  p.č. 2011, 2020/2, 2020/3, 2020/5,  2024/2, 2037, 2039/1, 2039/2, 2047/1, 
2047/2, 2250/7, 2064/1, 2064/2, 2106/1, 2116/2, 2118/1, 2118/2, 2118/3, 2118/4, 2121/2, 
2130, 2131/1, 2131/2, 2181/2, 2181/4, 2250/2, 2250/15, 2250/16, 2254/1, 2267/1, 2268/4, 
2268/8, 2268/9 a na pozemcích oddělených GP č.570-38286/2015 pozemkové parcely dle 
KN p.č. 2020/6, 2020/7, 2020/8, 2022/1, 2022/2, 2023/1, 2023/2, 2038/1, 2038/2, 2039/3, 
2039/4, 2047/3, 2047/4, 2064/3, 2064/4, 2106/3, 2110/1, 2110/2, 2116/3, 2116/4, 2117/2, 
2118/5, 2118/6, 2118/7, 2118/8, 2121/3, 2121/4,  2129/2, 2131/6, 2181/13, 2181/14, 
2250/17, 2250/18, 2250/19, 2251/1, 2251/3, 2254/3, 2259/1, 2259/7, 2259/8, 2267/4 v 
katastrálním území Rudíkov, kterou podal stavebník Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 
586 01  Jihlava1, IČ:70890749 zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., 
Masarykovo náměstí č. p.5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČ: 42767377, kterou v 
řízení na základě plné moci zastupuje společnost Vysplan s.r.o., 8. března č.p.4812/2a, 586 
01  Jihlava 1, IČ: 27717089 Vysplan s.r.o., 8. března č.p. 4812/2a, 586 01  Jihlava 1, IČ: 
27717089 1. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Jelikož 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 dne 6.12.2018 
usnesením č.j. ODKS 79146/18 – SPIS 13462/2018/PJ přerušeno a stavebník vyzván k 
odstranění nedostatků podání v termínu do 31.1.2019. Protože se žadateli do uvedeného 
data nepodařilo chybějící podklady doložit, požádal o prodloužení lhůty k doplnění podkladů. 
Této žádosti speciální stavební úřad vyhověl usnesením č.j. ODKS 8819/19 – SPIS 
13462/2018/PJ ze dne 4.2.2018. Doplněním požadovaných podkladů odpadl důvod 
přerušení stavebního řízení a speciální stavební úřad opatřením č.j. ODKS 79038/18 - SPIS 
13462/2018/PJ ze dne 25.2.2018 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 
Vzhledem k tomu, že byly speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a 
žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a 
stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona 
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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.   
Dále 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 České telekomunikační infrastruktury a.s., (CETIN) Olšanská 2681/6, 130 
00 Praha ze dne 2.11.2017 č.j. 758292/17 vč. podmínek ochrany vedení sítě 
elektronických komunikací ze dne 2.11.2017 

 Vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava ze dne 
26.4.2018, zn. D8626-16248334 

 Vyjádření První telefonní společnost s r.o., U studně 291/7, 586 05 Jihlava ze dne 
8.11.2017 zn. PTTRE075 

 Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 ze 
dne 29.5.2017 zn. 5001507608 

 Vyjádření T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 
26.4.2018 zn. E 16174/18 

 Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 
26.4.2018 zn. MW00000825748634  

 Stanovisko ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 ze dne 
7.5.2018 č.j. 1201807425 

 Vyjádření itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno  ze dne  22.5.2017, č.j. 
17/002089 

 Vyjádření NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 ze dne 4.5.2017 
zn. 3769/17/OVP/N 

 Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní 
ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno ze dne 22.5 2018 zn. 16202/2018-SŽDC-
OŘ BNO –NT 

 Závazné stanovisko Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce stavební, 
územní odbor Olomouc ze dne 1.12.2015 zn. MO-SOO1561/15-2/Vs DUCR-
71732/15/Vs 

 Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní 
inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 11.4.2018 pod č. j. KRPJ-
108683-1/ČJ-2017161006-ROU 

 Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 
Třebíč ze dne 19.1.2018, č.j. TR/394/2018-Ča 

 Vyjádření České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 ze dne 
1.5.2018  zn. UPTS/OS/193296/2018 

 Vyjádření QUANTUM a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov ze dne 11.5.2018 č.j. 
157/JF/2018   

 Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava ze 
dne 13.11.2017 č.j. TSÚ/No/014960/2017 

 Souhlas Obce Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov ze dne 6.6.2018 

 Obec Vlčatín, Vlčatín č.p. 1, 675 05 Rudíkov ze dne 21.6.2018 

 Obec Hodov, Hodov č.p. 54, 675 04 Hodov ze dne 24.7.2018 

 Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne 
4.12.2017  č. j. HSJI-4667-4/TR-2015 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště 
Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, ze dne 1.11.2018 č.j.  KHSV/22657/2018/TR/ 
HOK/Štěp. 
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 Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, 
odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, 
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno ze dne 1.12.2017  sp. zn. 79521/2017 – 8201-
OÚZ-BR 

 Vyjádření Lesy ČR s.p., správa toků, oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 
Brno ze dne 18.6.2018 č.j. LCR952/002662/2018 

 Posouzení PD MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 
674 01 Třebíč ze dne 30.5.2018  zn. OŽP 31578/18 – SPIS 5571/2018/LK-K 

 Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 17.5.2018  č.j. KUJI 37820/2018 
OZPZ 30/2018 Ča  a jeho doplnění ze dne 11.10.2018 č.j. KUJI 76222/2018 OŽPZ 
726/2018 

 Vyjádření MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
ze dne 16.5.2018, zn. OŠK 31755/18 – SPIS 5723/2018/Ol. 

 Vyjádření Lesy ČR s.p., lesní správa Nové Město na Moravě, Školní 460, 593 31 
Nové Město na Moravě ze dne 7.11.2017 č.j. LCR 154/001163/2017 

 Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i, Čechyňská 363/19, 602 00 
Brno ze dne 26.2.2019, zn. ARÚB/1081/19 DS 

 Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení státní správy 
lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 
Třebíč ze dne 23.10.2017  zn. OŽP 69706/17 – SPIS OŽP/12690/2017/Ro 

 Závazné stanovisko MěÚ odboru životního prostředí, oddělení odpadového 

hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 30.5.2018  zn. OŽP 

31578/18 – SPIS 5571/2018/LK-K 

 Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 29.1.2018 zn. 
PM071642/2017-203/Fi 

 Stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 
ze dne 29.11.2018, zn. 012180041 

 Plná moc k zastupování stavebníka 

 Plán kontrolních prohlídek stavby 

 2x PD zpracovaná společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 
702 00 Ostrava, datum 11/2017, č. zak. 170080 

 
Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydaný Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava dne 
20.7.2017 pod  č.j. KUJI 28376/2017 OZPZ 873/2017 Go  
 
Rozhodnutí – souhlas se stavbou dle § 17 vodního zákona vydal dne 14.1. 2016 MěÚ 
Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. 
č.p.116/6, 674 01 Třebíč pod  č.j. OŽP 2839/16 – SPIS 14937/2015/Chu 
 
Rozhodnutí - souhlas k dočasnému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa vydal dne 
3.9.2018 MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti a 
služeb v životním prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč pod  č.j. OŽP 
56930/18 – SPIS OŽP/8674/2018/Ro 
 
Rozhodnutí – povolení kácení stromů Obecního úřadu Rudíkov, 675 05 Rudíkov ze dne 
8.2.2019, č.j. 40/2019 
 
K záměru stavby vydal dne 25.10.2017 Úřad městyse Budišov, stavební úřad územní 
rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. UMB 183/1-17/8. Právní moci nabylo 15.3.2018 
 a souhlas se stavbou dle §15 odst. 2 stavebního zákona  pod č.j. UMB 258/1-18 ze dne 
15.5.2018 
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Souhlas s dělením pozemků  Úřadu městyse Budišov, stavebního úřadu ze dne 6.3.2018 
pod č.j. UMB 66/1-18/SU  
 
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 a podmínky 
územního rozhodnutí o umístění 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: 

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona: 
stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01  Jihlava 1 
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem: Zdeněk Horký, 
Ruda č.p. 16, 594 01 Velké Meziříčí, Josef Požár, Vlčatín č.p. 17, 675 05 Rudíkov, Mgr. Leoš 
Havlát, Ve Vilách č.p. 816/10, 594 01 Velké Meziříčí, Marie Janečková, Vlčatín č.p. 16, 675 
05 Rudíkov, Pavel Jaša, Vlčatín č.p. 4, 675 05 Rudíkov, Pavel Šabacký, Vlčatín č.p. 50, 675 
05 Rudíkov, Jiří Pospíšil, Poštovní č.p. 1832/16, 594 01 Velké Meziříčí, František Mezlík, 
Vlčatín č.p. 2, 675 05 Rudíkov, Ludmila Zachová, Bochovice č.p. 35, 675 05 Rudíkov, Ing. 
Pavel Műller, Bítov č.p. 89, Bítov, 671 10 Výdejní místo Bítov, Dana Műllerová, Uherčice 81, 
671 07 Uherčice u Znojma, František Jelínek, Vlčatín č.p. 54, 675 05 Rudíkov, Luboš 
Doležal, Vlčatín č.p. 3, 675 05 Rudíkov, Marie Zemanová, Hodov č.p. 18, 675 04 Hodov, Jan 
Pacal, Vlčatín č.p. 19, 675 05 Rudíkov, Marie Horká, Vlčatín č.p. 15, 675 05 Rudíkov, Pavla 
Horká, Vlčatín č.p. 15, 675 05 Rudíkov, Zdeněk Pospíšil, Hroznatín č.p. 8, 675 05 Rudíkov, 
Antonín Novák, Vlčatín č.p. 12, 675 05 Rudíkov, Petr Duben, Ždírec č.p. 36, 588 13 Polná, 
Dana Dubnová, Ždírec č.p. 36, Ždírec, 588 13 Polná, Karel Bernat, Rudíkov č.p. 211, 675 05 
Rudíkov, PharmDr. Helena Švecová, Obůrka č.p. 1387/8, 594 01 Velké Meziříčí, Stanislav 
Maštalíř, Hodov č.p. 46, 675 04 Hodov, Marie Pospíšilová, Bořetická č.p. 4134/8, Židenice, 
628 00 Brno 28, Ing Jan Kotačka, Rudíkov č.p. 85, 675 05 Rudíkov, Jaroslav Horký, Třída 
Čs. armády č.p. 165, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1, Marie Lysá, Váňovská č.p. 913/46, 589 01 
Třešť, Václav Kotačka, Vlčatín č.p. 13, 675 05 Rudíkov, Stavrula Kotačková, Vlčatín č.p. 13, 
675 05 Rudíkov, Mgr. František Pažourek, Rudíkov č.p. 7, 675 05 Rudíkov, Pavel 
Dobrovolný, Rudíkov č.p. 24, 675 05 Rudíkov, Petr Brychta, Rudíkov č.p. 28, 675 05 
Rudíkov, Josef Kafka, Batouchovice č.p. 12, Bochovice, 675 05 Rudíkov, Jaroslava Kafková, 
Batouchovice č.p. 12, Bochovice, 675 05 Rudíkov, Vlastimil Maštalíř, Rudíkov č.p. 51, 675 
05 Rudíkov, Ivan Šabacký, Rudíkov č.p. 3, 675 05 Rudíkov, Ludmila Šabacká, Rudíkov č.p. 
3, 675 05 Rudíkov, Dušan Bosák, Demlova č.p. 1987/12, 594 01 Velké Meziříčí, Jiřina 
Bosáková, Demlova č.p. 1987/12, 594 01 Velké Meziříčí, Věra Jašová, Rudíkov č.p. 14, 675 
05 Rudíkov, Jiří Več, František Kotačka, Rudíkov č.p. 11, 675 05 Rudíkov, Marie Kotačková, 
Rudíkov č.p. 11, 675 05 Rudíkov, Pavel Hladík, Rudíkov č.p. 151, 675 05 Rudíkov 
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 

navrhovanou stavbou přímo dotčena: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České 
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Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, 
Kubišova č.p. 1172, 674 11 Třebíč 1, První telefonní společnost s r.o., U Studně č.p. 291/7, 
Horní Kosov, 586 01 Jihlava 1, Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov č.p. 266, 675 05 Rudíkov, t 
Obec Vlčatín, Vlčatín č.p. 1, 675 05 Rudíkov, Obec Hodov, Hodov č.p. 54, 675 04 Hodov, 
Obec Rudíkov, Rudíkov č.p. 2, 675 05 Rudíkov, Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno: k.ú. Vlčatín: pozemkové parcely p.č. 1535, 1542/4, 1561, 
1568, 1565/1, 1565/2, 1565/3, 1566/5, 1566/6, 1569/2, 1571, 1613, 1630/2, 1648/2, 1679, 
1734/3, 1773, 1791, 1808/2, 1808/9, 1813/1, 1813/2, 1819/19, 1840, k.ú.  Hodov: pozemkové 
parcely p.č. 3860/1, 3862/1, 3862/2, 3863, 5010/5, 5010/6, k.ú. Rudíkov: stavební parcely p.č. 
96, 234, pozemkové parcely p.č. 2036, 2063, 2107, 2108/1, 2116/1, 2111/1, 2121/1, 2128, 
2250/8, 2251/3, 2253, 2069/2  
, 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení 
Ve stanovené lhůtě uplatnil své námitky a připomínky  účastník řízení p. Josef Kafka, 
Batouchovice 12 . Požaduje, aby během realizace sjezdu na jeho pozemek p.č. 2039/1 v k.ú. 
Rudíkov byly terénní úpravy, jako terénní zářez a plynulé napojení pozemku p.č. 2039/1 
provedeny dohodě s ním. Připomínce se vyhovuje, v průběhu stavby bude zhotovitel stavby na 
tuto připomínku upozorněn. 
Dále uplatnil námitku k předložené PD k zakreslení jeho sjezdu v km 1,87016 vpravo. Na základě 
porovnání předložené PD ke stavebnímu řízení stavebníka Kraje Vysočina a PD zpracované ing. 
Štadániovou (květen 2010), trvá na zakreslení komunikačního připojení do PD zpracované 
společností Dopravoprojekt dle PD ing. Štadániové (nájezdový obrubník 28 m, podélný sklon 
sjezdu 6%, propustek DN 600 délka 22,5 m). Dodržení rozměrů sjezdu dle PD zpracované Ing. 
Štadániovou v květnu 2016 je podmínkou v podepsané kupní a nájemní smlouvě ze dne 
16.7.2018.  Na dodržení ustanovení těchto smluv p. Kafka trvá. Této námitce se vyhovělo tím, že 
byla projektantovi PD ke stavebnímu řízení předána PD ing. Štadániové a sjezd o rozměrech 
uvedených v této PD byl zakreslen do PD zpracované společností Dopravoprojekt. 
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. 

Vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 

Dále speciální stavební úřad zdůvodňuje uvedení více parcel dotčených stavbou, než je 
v územním rozhodnutí. V mezidobí od vydání územního rozhodnutí a podání žádosti o SP došlo 
u některých parcel uvedených v územním rozhodnutí k jejich k oddělení geom. plány.  

k.ú. Vlčatín – na pozemcích oddělených geometrickým plánem č. 153-38286/2015. Jedná se 

o tyto pozemky dle KN: p.č. 1702/10 oddělena z parc.č. 1702/6;  p.č. 1566/7 oddělena z 

parc.č. 1566/2; p.č. 1573/3, 1573/4, 1573/5 odděleny z parc. č. 1573/2; p.č. 1618/1, 1618/2 

odděleny z parc. č.1618; p.č. 1619/3, 1619/4 odděleny z parc. č. 1619/2; p.č. 1630/4, 1630/5, 

1630/6 odděleny z parc. č. 1630/3; p.č. 1631/3 oddělena z parc. č. 1631/2; p.č. 1648/4, 

1648/5, 1648/6 odděleny z parc. č. 1648/2; p.č. 1662/4, 1662/5, 1662/6 odděleny z parc. č. 

1662/2; p.č. 1673/5, 1673/6 odděleny z parc. č. 1673/4; p.č. 1677/5, 1677/6, 1677/7 

odděleny z parc. č.1677/4; p.č. 1683/1, 1683/2 odděleny z parc. č. 1683; p.č. 1685/1, 1685/2 

odděleny z parc. č. 1685; p.č. 1701/3, 1701/4 odděleny z parc. č.1701/2; p.č. 1709/1, 1709/2 

odděleny z parc. č.1709; p.č. 1711/1, 1711/2 odděleny z parc. č. 1711; p.č. 1712/1, 1712/2 

obě odděleny z parc. č. 1712; p.č. 1728/3, 1728/4 odděleny z parc. č. 1728/2; p.č. 1733/1, 

1733/2 odděleny z parc. č. 1733; p.č. 1734/4 oddělena z parc. č. 1734/2; p.č. 1747/1, 1747/2 

obě odděleny z parc. č. 1747; p.č. 1750/1, 1750/2 odděleny z parc. č. 1750; p.č. 1754/1, 

1754/2 odděleny z parc. č. 1754; p.č. 1755/1, 1755/2 odděleny z parc. č. 1755; p.č. 1765/1, 
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1765/2 odděleny z parc. č. 1765; p.č. 1771/4, 1771/5 odděleny z parc. č.1771/2; p.č. 1777/4 

oddělena z parc. č.1777/3; p.č. 1782/1, 1782/2 odděleny z parc. č. 1782; p.č. 1790/3 

oddělena z parc. č. 1790/2; p.č.  1793/1, 1793/2 odděleny z parc. č.1793; p.č. 1794/1, 1794/2 

odděleny z parc. č. 1794; p.č. 1797/1, 1797/2 odděleny z parc. č. 1797; p.č. 1806/1, 1806/2 

odděleny z parc. č. 1806; p.č. 1808/3, 1808/4 odděleny z parc. č. 1808/2; p.č. 1810/3, 

1810/4, 1810/5 odděleny z parc. č. 1810; p.č. 1812/4 oddělena z parc. č. 1812/1; p.č. 1813/4 

oddělena z parc. č. 1813/3; p.č. 1817/1, 1817/2 obě odděleny z parc. č. 1817; p.č. 1838/1, 

1838/2 obě odděleny z parc. č. 1838; p.č. 1862/1, 1862/2 odděleny z parc. č.1862; p.č. 

1863/3 oddělena z parc. č. 1863/1; p.č. 1865/13, 1865/14, 1865/15, 1865/16 odděleny z 

parc. č.1865/3  

k.ú. Hodov – na pozemcích oddělených geometrickým plánem č. 212-38286/2015. Jedná se 

o tyto pozemky dle KN: p.č. 3860/2 oddělena z parc.č.  3860;  p.č. 3862/5 oddělena z parc.č. 

3862/3 

k.ú. Rudíkov na pozemcích oddělených GP č.570-38286/2015. Jedná se o tyto pozemky dle 

KN:  p.č. 2020/6, 2020/7, 2020/8 odděleny z parc. č. 2020/5; p.č.  2039/3, 2039/4 odděleny z 

parc.č. 2039/2; p.č.  2047/3, 2047/4 odděleny z parc. č. 2047/2; p.č. 2064/3, 2064/4 odděleny 

z parc. č. 2064/2;  p.č. 2106/3 oddělena z parc. č. 2106/1; p.č. 2110/1, 2110/2 odděleny z 

parc. č.2110; p.č. 2116/3, 2116/4 odděleny z p.č. 2116/2; p.č. 2118/5, 2118/6, 2118/7, 

2118/8 odděleny z parc. č.2118/4; p.č. 2121/3, 2121/4 odděleny z parc. č. 2121/2; p.č. 

2131/6 oddělena z parc. č. 2131/2; p.č. 2181/13, 2181/14 odděleny z parc.č. 2181/4; p.č. 

2250/17 oddělena z parc. č.2250/15, p.č. 2250/18, 2250/19 odděleny z parc. č.2250/8; p.č.  

2251/1, 2251/3 odděleny z parc.č. 2251; p.č. 2254/3 oddělena z parc. č. 2254/1; p.č. 2259/1, 

2259/7, 2259/8 oddělena z parc.č. 2259; p.č. 2267/4 oddělena z parc. č. 2167/1 

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: 

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): 

Zdeněk Horký, Ruda č.p. 16, 594 01 Velké Meziříčí 

Josef Požár, Vlčatín č.p. 17, 675 05 Rudíkov 

Mgr. Leoš Havlát, Ve Vilách č.p. 816/10, 594 01 Velké Meziříčí 

Marie Janečková, Vlčatín č.p. 16, 675 05 Rudíkov 

Pavel Jaša, Vlčatín č.p. 4, 675 05 Rudíkov 

Pavel Šabacký, Vlčatín č.p. 50, 675 05 Rudíkov 

Jiří Pospíšil, Poštovní č.p. 1832/16, 594 01 Velké Meziříčí 

František Mezlík, Vlčatín č.p. 2, 675 05 Rudíkov 

Ludmila Zachová, Bochovice č.p. 35, 675 05 Rudíkov 

Ing. Pavel Műller, Bítov č.p. 89, Bítov, 671 10 Výdejní místo Bítov 

Dana Műllerová, Uherčice 81, 671 07 Uherčice u Znojma 

František Jelínek, Vlčatín č.p. 54, 675 05 Rudíkov 

Luboš Doležal, Vlčatín č.p. 3, 675 05 Rudíkov 

Marie Zemanová, Hodov č.p. 18, 675 04 Hodov 

Jan Pacal, Vlčatín č.p. 19, 675 05 Rudíkov 

Marie Horká, Vlčatín č.p. 15, 675 05 Rudíkov 

Pavla Horká, Vlčatín č.p. 15, 675 05 Rudíkov 

Zdeněk Pospíšil, Hroznatín č.p. 8, 675 05 Rudíkov 

Antonín Novák, Vlčatín č.p. 12, 675 05 Rudíkov 

Petr Duben, Ždírec č.p. 36, 588 13 Polná 

Dana Dubnová, Ždírec č.p. 36, Ždírec, 588 13 Polná 

Karel Bernat, Rudíkov č.p. 211, 675 05 Rudíkov 

PharmDr. Helena Švecová, Obůrka č.p. 1387/8, 594 01 Velké Meziříčí 

Stanislav Maštalíř, Hodov č.p. 46, 675 04 Hodov 

Marie Pospíšilová, Bořetická č.p. 4134/8, Židenice, 628 00 Brno 28 
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Ing Jan Kotačka, Rudíkov č.p. 85, 675 05 Rudíkov 

Jaroslav Horký, Třída Čs. armády č.p. 165, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1 

Marie Lysá, Váňovská č.p. 913/46, 589 01 Třešť 

Václav Kotačka, Vlčatín č.p. 13, 675 05 Rudíkov 

Stavrula Kotačková, Vlčatín č.p. 13, 675 05 Rudíkov 

Mgr. František Pažourek, Rudíkov č.p. 7, 675 05 Rudíkov 

Pavel Dobrovolný, Rudíkov č.p. 24, 675 05 Rudíkov 

Petr Brychta, Rudíkov č.p. 28, 675 05 Rudíkov 

Josef Kafka, Batouchovice č.p. 12, Bochovice, 675 05 Rudíkov 

Jaroslava Kafková, Batouchovice č.p. 12, Bochovice, 675 05 Rudíkov 

Vlastimil Maštalíř, Rudíkov č.p. 51, 675 05 Rudíkov 

Ivan Šabacký, Rudíkov č.p. 3, 675 05 Rudíkov 

Ludmila Šabacká, Rudíkov č.p. 3, 675 05 Rudíkov 

Dušan Bosák, Demlova č.p. 1987/12, 594 01 Velké Meziříčí 

Jiřina Bosáková, Demlova č.p. 1987/12, 594 01 Velké Meziříčí 

Věra Jašová, Rudíkov č.p. 14, 675 05 Rudíkov 

Jiří Večeřa, Rudíkov č.p. 21, 675 05 Rudíkov 

Ludmila Večeřová, Rudíkov č.p. 21, 675 05 Rudíkov 

František Kotačka, Rudíkov č.p. 11, 675 05 Rudíkov 

Marie Kotačková, Rudíkov č.p. 11, 675 05 Rudíkov 

Pavel Hladík, Rudíkov č.p. 151, 675 05 Rudíkov 

Datová schránka: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

DS: PO, qa7425t 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 

Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO_R, 

3qdnp8g 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 

Třebíč 1, DS: PO, siygxrm 

První telefonní společnost s r.o., U Studně č.p. 291/7, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 1, DS: 

PO, zsh7hs8 

Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov č.p. 266, 675 05 Rudíkov, DS: PO, z3xif7t 

Obec Vlčatín, Vlčatín č.p. 1, 675 05 Rudíkov, DS: OVM, fhea9mw 

Obec Hodov, Hodov č.p. 54, 675 04 Hodov, DS: OVM, tfwaxb4 

Obec Rudíkov, Rudíkov č.p. 2, 675 05 Rudíkov, DS: OVM, 9xsbbmp 

Vysplan s.r.o., 8. března č.p. 4812/2a, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, 97hbijd 

E.ON Distribuce, s.r.o., Regionální správa Jihlava, Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, 

3534cwz 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Kounicova 26, 611 43 Brno, DS: PO, 

uccchjm 

 

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) 
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Katastrální území Vlčatín: pozemkové parcely p.č. 1535, 1542/4, 1561, 1568, 1565/1, 

1565/2, 1565/3, 1566/5, 1566/6, 1569/2, 1571, 1613, 1630/2, 1648/2, 1679, 1734/3, 1773, 

1791, 1808/2, 1808/9, 1813/1, 1813/2, 1819/19, 1840 

Katastrální území Hodov: pozemkové parcely p.č. 3860/1, 3862/1, 3862/2, 3863, 5010/5, 

5010/6 

Katastrální území Rudíkov: stavební parcely p.č. 96, 234, pozemkové parcely p.č. 2036, 

2063, 2107, 2108/1, 2116/1, 2111/1, 2121/1, 2128, 2250/8, 2251/3, 2253, 2069/2  

 

Dotčené orgány: 

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 

MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, úsek památkové péče, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 

01 Třebíč 1 

Datová schránka: 

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, DS: OVM, 

5mjaatd 

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, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 

Jihlava, DS: OVM, ksab3eu 

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 

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 

Městys Budišov, stavební úřad, Budišov č.p. 360, 675 03 Budišov u Třebíče, DS: OVM, 

n5zbrsw 

LESY ČR s.p. lesní správa - Třebíč, 9. května 29, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, e8jcfsn 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 

5ec62h6 

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 

 
 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se nevyměřuje. 
 
 
 
 



 
Č. j.: ODKS 76297/18 - SPIS 13462/2018/PJ 

Strana 21 (celkem 21) 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

v Třebíči (rozhodný termín z hlediska doručení), Obecních úřadů Vlčatín, Hodov, Rudíkov 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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