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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený PROFI Jihlava, spol.
s. r. o., Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava, IČ:18198228, dále zastoupený IS engineering s. r. o.,
Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, IČ:25975609
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha, IČ:70889953
Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo, Náměstí 53, 594 42 Měřín, IČ:63491770
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, IČ:27260364
CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063
Itself s. r. o., Pálavského náměstí 4343/1, 628 00 Brno, IČ:18826016
Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška:
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: parc. č. 637/1, 637/6 v
katastrálním území Arnolec, obec Arnolec, okres Jihlava, parc. č. 1224/1v katastrálním území
Dobroutov, obec Dobroutov, okres Jihlava, parc. č. 90/2, 90/4, 90/5, 92/1, 92/2, 94/1, 94/3, 99/34 v
katastrálním území Stáj, obec Stáj, okres Jihlava, parc. č. 117/3, 117/4, 117/7, 117/9, 117/12,
119/1, 556/19 v katastrálním území Zhoř u Jihlavy, obec Zhoř, okres Jihlava.
Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený PROFI
Jihlava, spol. s. r. o., Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava, IČ:18198228, dále zastoupený IS
engineering s. r. o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, IČ:25975609 podal dne 10. 6. 2020 u
Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy žádost o stavební povolení na dopravní stavbu pod
názvem „II/353 Stáj - Zhoř, II. stavba, I. úsek“, SO 101 - HLAVNÍ TRASA SILNICE II/353
S9,5/70(60) – dl. 3,822 KM. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

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

Návrh nebyl úplný, a proto bylo stavební řízení usnesením ze dne 10. 7. 2020, vedené pod č.j.
MMJ/OD/146352/2020-ObF 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 § 16 odst. 1 a § 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 21. 9. 2020 vedené pod
č.j.:MMJ/OD/194180/2020-ObF 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.
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 § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších a podle § 15 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona vydává podle § 115 stavebního zákona

STAVEBNÍ POVOLENÍ,
kterým povoluje stavbu pod názvem
„II/353 Stáj - Zhoř, II. stavba, I. úsek“, SO 101 - HLAVNÍ TRASA SILNICE II/353 S9,5/70(60)
– dl. 3,822 KM na pozemcích parc. č. parc. č. 117/8, 117/11, 582/1 vše v k. ú. Zhoř u Jihlavy, obec
Zhoř, okres Jihlava, dále na pozemku parc. č. 1224/7 v k. ú. Dobroutov, obec Dobroutov, okres
Jihlava, dále na pozemcích parc. č. 637/13, 1129, 637/14 vše v k. ú. Arnolec, obec Arnolec, okres
Jihlava a na pozemcích parc. č. 94/4, 94/5, 94/6, 442, 441/2, 92/3, 92/4, 90/29, 90/30 vše v k. ú.
Stáj, obec Stáj, okres Jihlava.
Předmětem stavby je rekonstrukce (rozšíření) silnice II/353 Stáj – Zhoř. Začátek úseku je navržen
v km 4,510, kde navazuje na I. stavbu. V tomto místě byl úsek I. stavby zúžen plynule na stávající
šířkové uspořádání silnice II/353. Z toho důvodu bude v rámci předmětné stavby mezi km 4,440 –
4,510 provedeno dopojení na šířkové uspořádání S9,5/70(60) silnice v úseku I. stavby. Dále pak
dojde k zásahu do lesního porostu vlevo. Průchod lesním úsekem je navržen tak, aby zásah do
lesního porostu byl pouze minimální. Největší zásah je v místě navrženého zářezu mezi km 4,960
– 5,300. Nad zářezem bude ponechán volný pruh pro přeložky stávajících vedení silových a
sdělovacích kabelů. Konec řešeného úseku je v km 5,3677 a celková délka řešené rekonstrukce
trasy silnice II/353 činí 858m.
Odvodnění řešené rekonstrukce silnice je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky a
navrženým odvodňovacím zařízením (příkopem, propustky). Navržené sběrné příkopy navazují na
začátku trasy na příkopy stávající a jsou zaústěny do recipientů v daných povodích. Součástí
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stavby jsou přeložky silových a sdělovacích vedení. Hospodářské sjezdy, polní a lesní cesty
budou zachovány a v rámci stavby obnoveny.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1) Stavba bude provedena v souladu s územním rozhodnutím Č.2/2018 Městského úřadu
v Polné, odboru výstavby a ŽP, vydaným pod č .j.: MUPL/2460/2018 ze dne 17. 4. 2018, které
nabylo právní moci dne 29. 5. 2018.
2) Stavba bude provedena v souladu se souhlasem Městského úřadu v Polné, odboru výstavby
a ŽP, vydaného dle § 15 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění, dne 28. 12. 2018 č.j. MUPL/8188/2018.
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) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, v platném znění.
6)

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. V případě poškození těchto vedení je nutné
okamžitě přizvat jejich správce.

7) Po dobu provádění stavby nesmí být ohrožen provoz na veřejných komunikacích přiléhajících
k obvodu staveniště. Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních,
včetně stávajících komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště jste povinni odstranit
vlastním nákladem.
8)

Přechodné dopravní značení a povolení uzavírky po dobu trvání stavebních prací bude
stanoveno orgánem státní správy příslušným dle zákona 361/2000 Sb. (odbor dopravy
Magistrátu města Jihlavy) po předchozím projednání a odsouhlasení s Krajským ředitelstvím
Policie kraje Vysočina, dopravním inspektorátem Jihlava.

9) 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.
10) Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou
osobou. Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných
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staveb a geodetické zaměření nově budovaných inženýrských sítí a doklady o vytýčení
stavby.
11) Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160 odst. 1
zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, v platném znění).
12) Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení, všechny
doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.
13) 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).
14) Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický
výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu
a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly
poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz. § 176 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
15) Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen
takové výrobky a konstrukce, které odpovídají požadavkům citovaného ustanovení.
16) Oznámit příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací termíny
kontrolních prohlídek stavby.
17) Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí:
a)
b)
c)
d)

CETIN a. s. č.j.:802579/18 ze dne 19. 12. 2018.
E.ON Distribuce, a. s. zn.: J14077-16303380 ze dne 6. 2. 2019.
Itself s. r. o. č.j.:18/005446 ze dne 19. 12. 2018.
NET4GAS, s. r. o. zn. 2166/19/OVP/Z ze dne 3. 4. 2019

18) Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření majetkového správce silnic II. a III. třídy
v okrese Jihlava – Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o. zn.: 000487/19 ze dne 14.
1. 2019.
19) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo
ze dne 30. 8. 2018:
Požadavek na dodržování všech ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon).
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20) Bude respektováno stanovisko Povodí Vltavy, s. p., zn.:69260/2018-240 ze dne 28. 12.
2018:
I. Stanovisko správce povodí:
A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí
Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný. Navrhovanou
stavbu lze klasifikovat jako lokální a je možno předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a
chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení
jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše
uvedenými platnými dokumenty.
B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s předkládanou dokumentací
PD II/353 Stáj – Zhoř II. stavba za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, v platném znění – odpovídá zhotovitel
stavby.
2. Odvodnění rekonstruované komunikace bude řešeno tak, aby nevznikaly erozní rýhy. Příčné
a podélné propustky budou dostatečně dimenzovány.
II. Vyjádření správce toku:
Povodí Vltavy, státní podnik jako správce dotčeného vodního toku Ochozský potok IDVT
10100962 vydává k předložené žádosti jako účastník předmětného vodoprávního řízení
následující vyjádření:
3. V km 7, 480 je silnice vedena v těsné blízkosti Ochozského potoka. Rekonstrukcí silnice
nesmí být narušeno a dotčeno přirozené koryto potoka.
4. V km 7, 8 silnice kříží Ochozský potok. V předložené PD není křížení zohledněno. Propustek
musí být dostatečně dimenzován a stavebně upraven. Tuto část požadujeme doplnit a předložit
k vyjádření.
5. Propustky a úpravy odvodňovacích příkopů komunikace budou ve správě a údržbě
provozovatele. Vhodným technickým řešením bude zabráněno odtoku splavenin do koryt vodních
toků.
21) Bude respektováno vyjádření Povodí Vltavy, s. p., zn.:2857/2019-240 ze dne 15. 1. 2019:
Povodí Vltavy, státní podnik jako správce povodí a správce dotčeného vodního toku Ochozský
potok IDVT 10100962 souhlasí s návrhem křížení rekonstruované komunikace v km 7, 82543 a
s navrženým řešením rekonstrukce propustku. Provozovatel komunikace bude udržovat
propustek v řádném stavebním stavu a bude zajišťovat v případě potřeby jeho opravy a
pročištění.
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22) Budou respektovány požadavky uplatněné dotčenými orgány:
a) V souhlasu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j.:KUJI 71681/2017 ze dne 8. 10. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ, OŽPZ“), jako
příslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a
podle § 17a písmene e) zákona o ochraně ZPF, na základě nové žádosti s textovým a
tabulkovým vyhodnocením aktuálních upravených požadavků žadatele na rozsah a umístění
odnímaných ploch dne 5. 10. 2017 (původní grafická část se nemění) udělil žadateli souhlas
k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy.
Dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je povinen povinný k platbě odvodů orgánu ochrany ZPF
příslušnému k rozhodnutí o odvodech (Magistrát města Jihlavy, OŽP) a orgánu ochrany ZPF,
který vydal souhlas s odnětím (KrÚ, OŽPZ):
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do
šesti měsíců ode dne nabyti právní moci,
b) písemně oznámit zahájeni realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to
nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
b)

V závazném
stanovisku
Krajské
hygienické
zn.:KHSV/26824/2018/JI/HOK/Sme ze dne 25. 1. 2019:

stanice

kraje

Vysočina

Stavba „II/353 Stáj – Zhoř, II. stavba bude uvedena do zkušebního provozu. V rámci zkušebního
provozu bude provedeno kontrolní měření hluku z jejího provozu v chráněném venkovním
prostoru staveb. Metodika měření a umístění měřících bude před zahájením měření odsouhlasena
KHS kr. Vysočina. Protokol z kontrolního měření hluku bude KHS kr. Vysočina předložen před
vydáním kolaudačního souhlasu (provedením závěrečné kontrolní prohlídky).
c) Ve stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina,
Územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-123770-1/ČJ-2018-160706 ze dne 5.
12. 2018:
Stanovisko ke stavbě:
 Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a
ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce
 Před prováděním prací bude předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích zhotovitelem stavby DI PČR Jihlava k vydání stanoviska
d) Ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany
přírody, č.j.:MMJ/OŽP/51458/2019-DvO ze dne 11. 4. 2019:
1. Sadové úpravy (celkem 87 ks stromů) budou provedeny v souladu s předloženou PD
nejpozději ke kolaudaci stavby. Výstavba všech dřevin bude provedena dle ČSN 83 9021
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. Obvod kmínku u
vysazovaných stromů bude min. 10 - 12 cm (u ovocných stromů lze i menší, ale vždy musí jít o
vysokokmeny), výška nasazení koruny min. 2 – 2,2 m. Sazenice dřevin budou s balem, po
výsadbě zamulčované. Ochrana kmínku proti korní spále bude provedena nátěrem ARBOFLEX,
ukotvení na 3 kůly.
2. Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona – obecná ochrana rostlin a živočichů.
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e) V závazném stanovisku Magistrátu města
MMJ/OD/163343/2018-CeK ze dne 27. 6. 2018:

Jihlavy,

odboru

dopravy,

č.j.:



upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy a veřejně
přístupné účelové komunikace je Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,



v případě dotčení MK upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní
komunikace je Městský úřad Polná,



budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy
v okrese Jihlava, tj. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Oddělení TSÚ Jihlava, Kosovská
16, 586 01 Jihlava (000487/19),



pokud dojde k úpravě či zřízení nového komunikačního připojení na stávající MK je nutné
zažádat u příslušného silničního správního úřadu dle §10 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů o povolení připojení k MK dle
předložené projektové dokumentace před vydáním povolení o umístění stavby. K žádosti je
nutné doložit stanovisko vlastníka komunikace a závazné stanovisko DI Policie ČR,



pokud dojde k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, je nutné požádat, dle
ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke
zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění podzemního
zařízení v silničním pozemku,



případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění
stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke
zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6, písm. c)
zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn. O vydání
tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,



příslušným speciálním stavebním úřadem dle § 40 odst. odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Odbor dopravy Magistrátu
města Jihlavy. Při podání žádosti je třeba dodržet následující podmínky:


projektová dokumentace a provádění stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů,



stavba musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb,



budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie
kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát,



pro stavební řízení je nutné předložit autorizovanou projektovou dokumentaci ve
2 vyhotoveních s vyjádřením dotčených orgánů státní správy, příslušných správců sítí,
komunikací a ostatních ploch. Projektová dokumentace musí odpovídat vyhlášce
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,



veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného
správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna,



o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá
zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,



toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocná rozhodnutí vydávané silničním správním
úřadem.
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f) Ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad,
č.j.: MMJ/OŽP/4185/2016 ze dne 27. 4. 2016:
1. Stavba není stavbou vodního díla, a proto nepodléhá povolení vodoprávního úřadu.
2. Srážkové vody budou v co největší míře likvidovány (prostřednictvím vsakování) na
pozemcích využitých pro výstavbu dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Pokud to nebude
vzhledem k charakteristice daného místa možné, bude zajištěno zadržování a následné odvádění
těchto srážkových vod. Tento zákonný požadavek musí být zapracován do projektové
dokumentace spolu s odůvodněním přijatého opatření.
3. Pokud stavbami dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace),
respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno
s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně
respektovány.
g) V souhlasném závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání
s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Sp. zn.:12395/75740/2018-1150-OÚZ-PCE ze
dne 29. 1. 2019:



vydává souhlas k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci
před zahájením akce požaduji předložit termín realizace.

h) Ve vyjádření Agentury logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Olomouc č.j.:MO
30790/2019-5512OL ze dne 28. 1. 2019:
Před zahájením akce požaduji předložit termín realizace.
23) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.:
MMJ/OD/15833/2019-PlT ze dne 21. 2. 2019.
24) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.:
MMJ/OD/15838/2019-PlT ze dne 6. 2. 2019.
25) Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství,
č.j.:KUJI/86347/2020 ze dne 9. 9. 2020.
26) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Obecního úřadu Zhoř ze dne 18. 9. 2018.
27) 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.
28) Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.
29) Před položením podkladních vrstev (kontrola pláně) bude minimálně 10 dnů předem, investorem
vyzván speciální stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky.
30) Pro posouzení způsobilosti stavby k užívání je třeba zhodnotit průběh zkušebního provozu.
Stavebník požádá speciální stavební úřad o vydání povolení k prozatímnímu užívání stavby
ke zkušebnímu provozu a k žádosti připojí předepsané doklady.
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31) Po dokončení stavby bude provedeno osazení dopravního značení, odsouhlasené Krajským
ředitelstvím Policie kraje Vysočina, dopravním inspektorátem a stanovené příslušným orgánem
státní správy (Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy), příslušným dle zákona č. 361/2000
Sb., v platném znění.
32) Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 6. 2023.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený PROFI Jihlava, spol. s. r.
o., Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava, IČ:18198228, dále zastoupený IS engineering s. r. o., Dvorek 401,
582 22 Přibyslav, IČ:25975609.

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 § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad)“ obdržel dne 10. 6. 2020
žádost o stavební povolení.
Návrh nebyl úplný, a proto bylo stavební řízení usnesením ze dne 10. 7. 2020 vedené pod č.j.
MMJ/OD/146352/2020-ObF 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 21. 9. 2020 vedené pod
č.j.:MMJ/OD/194180/2020-ObF 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 v souladu s § 144
odst. 6 správního řádu.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva
odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě.
Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví
sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající
věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení
ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení, připojené a doložené doklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji
s účastníky řízení, s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že uskutečněním
stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné
zájmy účastníků řízení.

strana 9 / 14

Předložená dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace 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 dotčených orgánů v předmětném
řízení nevydal k navrhované stavbě záporné stanovisko ani nebyl zjištěn vzájemný rozpor mezi nimi.
Ke stavebnímu řízení byla předložena následující vyjádření, stanoviska a rozhodnutí:
Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou spol. PROFI Jihlava, s. r. o., Pod
Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ:18198228, zakázka číslo: 2019 - 000138, 05/2020, ověřil: Ing. Jan
Sedlák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství a dále těmito podklady:
- Územní rozhodnutí Č.2/2018, vydané Městským úřadem Polná, odborem výstavby a ŽP pod
č.j.:MUPL/2460/2018 ze dne 17. 4. 2018
- Generální plná moc pro zastupování uzavřená mezi zmocnitelem spol. PROFI Jihlava, s. r. o., Pod
Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ:18198228 a zmocněncem spol. IS engineering s. r. o., Dvorek 401,
588 22 Přibyslav, IČ:25975609 ze dne 31. 1. 2019
- Plná moc pro zastupování uzavřená mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
IČ:70891749 a spol. PROFI Jihlava, s. r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ:18198228 ze dne 25.
10. 2016
- Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané Městským úřadem Polná, odborem výstavby a
ŽP č.j.:MUPL/8188/2018 ze dne 28. 12. 2018
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Vyjádření CETIN, a. s., č.j.:802579/18 ze dne 19. 12. 2018
- Stanovisko Gridservices, s. r. o., zn.:5001838687 ze dne 19. 12. 2018
- Vyjádření NET4GAS, s. r. o., zn.:11067/18/OVP/Z ze dne 15. 1. 2019
- Vyjádření NET4GAS, s. r. o., zn. 2166/19/OVP/Z ze dne 3. 4. 2019
- Vyjádření E.ON Distribuce, zn.:D8626-16292961 ze dne 3. 1. 2018
- Souhlas E.ON Distribuce, zn.:J14077-16303380 ze dne 6. 2. 2019
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a. s., č,j.: DJI 3054/VTN-Dvoř./18 ze dne 17. 12. 2018
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a. s., č,j.: DJI 1148/VTN-Dvoř./20 ze dne 14. 5. 2020
- Vyjádření itself s. r. o., čj.:18/005446 ze dne 19. 12. 2018
- Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody
č.j.:MMJ/OŽP/51458/2019-DvO ze dne 11. 4. 2019
- Sdělení Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu,
č.j.:MMJ/OŽP/190683/2020-DoJ ze dne 23. 9. 2020
- Sdělení
Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu,
č.j.:MMJ/OŽP/4185/2016 ze dne 27. 4. 2016
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- Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství,
č.j.:KUJI/86347/2020 ze dne 9. 9. 2020
- Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu veřejné správy na
úseku odpadového hospodářství č.j.:MMJ/OŽP/163191/2018 ze dne 10. 12. 2018
- Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/163343/2018-CeK ze
dne 25. 1. 2019.
- Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, č.j.:MMJ/OD/15833/2018-PlT ze dne 21. 2.
2019
- Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, č.j.:MMJ/OD/15838/2018-PlT ze dne 6. 2.
2019
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava,
zn.:000487/19 ze dne 14. 1. 2019
- Souhlas Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.:KUJI
71681/2017 ze dne 8. 10. 2017
- Rozhodnutí Obecního úřadu Zhoř ze dne 18. 9. 2018
- Stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor
Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-123770-1/ČJ-2018-160706 ze dne 5. 12. 2018
- Závazné stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor
Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-123770-2/ČJ-2018-160706 ze dne 20. 2. 2019
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územního odboru
Jihlava č.j.HSJI- 129-2/JI-2019 ze dne 8. 1. 2019
- Stanovisko Povodí Vltavy, s. p., Praha zn.:69260/2018-240 ze dne 28. 12. 2018
- Vyjádření Povodí Vltavy, s. p., Praha zn.:2857/2019-240 ze dne 15. 1. 2019
- Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice Kraje
Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.: KHSV/26824/2018/JI/HOK/Sme ze dne 25. 1. 2019
- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů Sp. zn.:12395/75740/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 29. 1. 2019
- Stanovisko Agentury logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Olomouc č.j.:MO 30790/20195512OL ze dne 28. 1. 2019
- Vyjádření Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo ze dne 30. 8. 2018
- Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí (silnice II/353 Stáj – Zhoř) ze dne 27. 6. 2016
- Posouzení akustických emisí a imisí (silnice II/353 Stáj – Zhoř), červen 2016
- Posouzení akustických emisí a imisí, stará hluková zátěž (silnice II/353 Stáj – Zhoř), září 2018

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
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jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 jej správní
orgán na náklady účastníka.

v z. Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D., v. r.
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy
Podepsáno elektronicky

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, sazebníku správních poplatků nevyměřuje (stavba je realizována územním samosprávným
celkem - položka 18 - osvobození).
Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy,
na úřední desce Městského úřadu Polná, na úřední desce Obecního úřadu Zhoř, na úřední
desce Obecního úřadu Arnolec, na úřední desce Obecního úřadu Dobroutov a na úřední desce
Obecního úřadu Stáj. 15. den je posledním dnem oznámení.
Po sejmutí musí být vráceno zpět odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy.

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

Sejmuto dne ....................................
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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
Razítko:

………………………………………….
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

Vrátit potvrzené zdejšímu odboru dopravy.

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Doručení jednotlivě:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený PROFI Jihlava, spol. s. r.
o., Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava, IČ:18198228, dále zastoupený IS engineering s. r. o., Dvorek 401,
582 22 Přibyslav, IČ:25975609
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha, IČ:70889953
Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo, Náměstí 53, 594 42 Měřín, IČ:63491770
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, IČ:27260364
CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063
Itself s. r. o., Pálavského náměstí 4343/1, 628 00 Brno, IČ:18826016

Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška:
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: parc. č. 637/1, 637/6 v katastrálním území
Arnolec, obec Arnolec, okres Jihlava, parc. č. 1224/1v katastrálním území Dobroutov, obec
Dobroutov, okres Jihlava, parc. č. 90/2, 90/4, 90/5, 92/1, 92/2, 94/1, 94/3, 99/34 v katastrálním území
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Stáj, obec Stáj, okres Jihlava, parc. č. 117/3, 117/4, 117/7, 117/9, 117/12, 119/1, 556/19
v katastrálním území Zhoř u Jihlavy, obec Zhoř, okres Jihlava.
Doručení jednotlivě:
Dotčené orgány
Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČ:
00286435
Obecní úřad Zhoř, orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, Zhoř 64, 588 26 Zhoř, IČ:00286974
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykovo náměstí 1, 586
01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy na úseku odpadového
hospodářství, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01
Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
IČ:70890749
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava,
dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava, IČ:72052147
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava,
IČ:70885184
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava,
IČ:71009311
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,
160 01 Praha, IĆ:60162694
Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc,
IČ:60162694
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka, organizační odd., Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava,
Městský úřad Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČ: 00286435
Obecní úřad Zhoř, Zhoř 64, 588 26 Zhoř, IČ:00286974
Obecní úřad Arnolec, Arnolec 53, 588 27 Arnolec, IČ: 00373613
Obecní úřad Dobroutov, Dobroutov 78, 588 13 Dobroutov, IČ: 00285757
Obecní úřad Stáj, Stáj 42, 588 27 Stáj, IČ: 00543764
INTERNET
Obdrží na vědomí:
Ostatní
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 01
Jihlava
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