
 
 
 
 
Tyršova 18, Jihlava  |  detašované pracoviště 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| Váš dopis ze dne             | číslo jednací                   | vyřizuje / telefon                                           | Jihlava 

Magistrát města Jihlavy 
Masarykovo náměstí 1 (hlavní budova),  586 01 Jihlava, tel: 565 591 111 

e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz  |  www.jihlava.cz 

                                       MMJ/OD/39636/2022/PlJ Plašilová/565 593 525                         02.03.2022                              
                                       UID: jihlvp22v00ezy 
                                       SZ-MMJ/OD/2806/2022/2 
 
  

Oznámení o zahájení stavebního řízení 
 

Stavebník: Obec Stáj (IČO: 00543764), Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy v řízení zast.  společností 
PROfi Jihlava spol. s r. o. (IČO: 18198228), Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dále zast. společností    
IS engineering s. r. o., (IČO: 25975609), se sídlem společnosti Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, 
doručovací adresa: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava  podal dne 19. 1. 2022  u Magistrátu města 
Jihlavy, odboru dopravy žádost o  stavební povolení na stavbu pod názvem „Inženýrské sítě a 
dopravní infrastruktura pro 4 RD v obci Stáj“ SO 101 KOMUNIKACE.  Uvedeným dnem bylo zahájeno 
stavební řízení.  
 

O umístění výše uvedené stavby rozhodl Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP územním 
rozhodnutím č. 40/2021-ÚR, č.j.: MUPL/4228/2021, spis.zn.: MUPL/2854/2021 dne 19. 7. 2021 
(právní moc: 10. 8. 2021).  
  
Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 135/56, 135/55, 135/54, 135/53, 135/50, 135/51, 
135/52, 68/4, 68/3, 67/4, 67/2, 463/9, 66/1, 67/1, 67/3, 69/1, 462/2, 129/12, 129/13 vše v kat. území 
Stáj, obec Stáj, okres Jihlava. Komunikačním napojením bude dotčen pozemek parc. č. 481/3 v kat. 
území Stáj, obec Stáj, okres Jihlava. 
  
Jedná se o vybudování jednopruhové obousměrné komunikace dl. 102 m v kategorii MO1 6,5/4/30. 
Povrch komunikace bude z asfaltobetonu. Vozovka bude oboustranně lemována silničním 
obrubníkem. Šířka komunikace mezi obrubami bude 3,5 m. Souběžně s komunikací bude vybudován 
chodník ze zámkové dlažby š. 1,5 m v celkové délce 91,0 m. Tento chodník bude na obou koncích 
bezbariérově ukončen varovným pásem z reliéfní dlažby. Stávající sjezdy k nemovitostem budou 
respektovány a nově provedeny jako přejezd přes chodník. Sjezdy budou v celé šířce sníženy na 
úroveň komunikace. 
Odvodnění je řešeno pomocí příčného a podélného spádu do vsakovacích příkopů/průlehů podél 
komunikace. Dno vsakovacího průlehu bude opatřeno štěrkovou vrstvou pro zlepšení vsaku a 
osazeno drenážním potrubím DN 150.  
Stávající přístupová komunikace bude po překopech inženýrských sítí  opravena. Povrch bude 
asfaltový a celková plocha opravy je 371m2. 
  
 
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. 
třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle  § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle  
ustanovení  § 15 odst. 1 písm. c) zákona   č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „stavební zákon“),  oznamuje v souladu s ustanovením § 112   
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odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení 
podmínek k jejímu provádění,  u p o u š t í  ve smyslu  § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního 
jednání.     
 

Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení,  jinak   k   nim   nebude  přihlédnuto. Ve  stejné  lhůtě sdělí svá závazná 
stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě 
důkazům nebude přihlédnuto.    
  
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu            
k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 
uvedený ve větě první, se nepřihlíží.  
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření            
o asanaci území, se nepřihlíží. 
      
Do  podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy se sídlem 
Tyršova 18, Jihlava (nejlépe po předchozí domluvě tel: 565 593 525 Jaroslava Plašilová, e-mail: 
jaroslava.plasilova@jihlavava-city.cz). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho 
zástupce písemnou plnou moc. 
    
Účastník  řízení  jeho zástupce nebo podpůrce  je  v  souladu  s  ustanovením  §  36  odst.  5  zákona                        
č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povinen předložit 
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je 
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i  podoba, popřípadě jiný údaj 
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. 
     

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile              
se  o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně 
věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
podepsáno elektronicky 
v z. Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D., v. r. 
vedoucí oddělení silničního hospodářství a komunálních služeb 
Dr. Ing. et. Ing. Lubomír Dohnal 
vedoucí odboru dopravy                                                                                                                                          

mailto:jaroslava.plasilova@jihlavava-city.cz


 

strana 3 / 3 

Obdrží na doručenku: 
Účastníci řízení 
Obec Stáj (IČO: 00543764), Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy zast.  společností PROfi Jihlava                
spol. s r. o. (IČO: 18198228), Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dále zast. společností    IS engineering 
s. r. o., (IČO: 25975609), se sídlem společnosti Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, doručovací adresa:             
8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava  
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava IČO: 70890749, v řízení zast. Krajská správa a 
údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450  
Matějíček Antonín, Stáj 26, 588 27 Jamné u Jihlavy nar. 19. 5. 1954 
Matějíčková Marie, Stáj 26, 588 27 Jamné u Jihlavy nar.: 5. 3. 1956 
Jaroš Milan, Stáj 27, 588 27 Jamné u Jihlavy nar. 7. 8. 1994 
Jaroš František, Stáj 27, 588 27 Jamné u Jihlavy nar.: 6. 3. 1949 
MUDr. Hejsková Dana, Pod Vodárnou 4285, 580 01 Havlíčkův Brod nar. 11.11.1984 
Bc. Sedláčková Martina, Hrbov 40, 584 01 Velké Meziříčí nar. 25. 5. 1989 
Surka Stanislav, Stáj 30, 588 27 Jamné u Jihlavy nar. 28. 2. 1986 
Surková Marta, Stáj 28, 588 27 Jamné u Jihlavy nar. 28. 5. 1964 
Vavera Karel, Stáj 57, 588 27 Jamné u Jihlavy nar. 3. 9. 1961 
Vaverová Božena, Stáj 57, 588 27 Jamné u Jihlavy, nar. 25. 9. 1962  
EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno IČO: 28085400 
MERO ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 60193468 
ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 IČO: 60193531 
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha IČO: 04084063  
Dotčené orgány  
Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná IČO: 00286435 
Obecní úřad ve Stáji, silniční správní úřad, Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy IČO: 00543764 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 
Jihlava 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, Masarykovo náměstí 1, 
586 01 Jihlava 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán státní správy na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí,  orgán ochrany přírody,  Masarykovo náměstí 1,  
586 01 Jihlava 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, 
dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01  Jihlava IČO: 72052147 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava  
IČO:71009311 
Obdrží na vědomí 
Ostatní 
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad – oddělení úřadu územního plánování, Masarykovo náměstí 1,              
586 01 Jihlava  
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