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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání 

 

Investor - Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749,  

zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 
zastoupený na základě plné moci spol. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 
00 Ostrava, IČ 427 67 377, a spol. Vysplan, s.r.o., 8. března 4812/2a, 58601 Jihlava, IČ 277 17 089 
 (dále jen „stavebník"),  

 

 „II/406 Telč – hr. kraje“  

na pozemcích uvedených v rozhodnutí Městského úřadu Telč, odboru stavební úřad, o umístěním stavby 
vydaného dne 19.01.2016 pod č. Telč 333/2016, s nabytím právní moci dne 23-3.2016,  
a v projektové dokumentaci zpracované spol. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., Masarykovo nám. 
5/5, 702 00 Ostrava, IČ 427 67 377, HIP ing. Martin Staněk, ČKAIT 1103648, jako  zak. č. 160166, 
k datu 03/2017, ve stupni DSP, pro 

 
stavební objekty 

SO 101 Silnice II/406 
SO 102 Místní komunikace Myslůvka 
SO 103 Oprava sil. II/406 v km  24,68 – 25,49 
SO 121 Hospodářské sjezdy 
SO 122 Zastávky a chodníky v obci Myslůvka 
SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 406-009 

 

 

Městský úřad Telč, odbor dopravy, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění, a 
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon),   

oznamuje  
v souladu s ustanovením § 112 odst.1 stavebního zákona  

zahájení stavebního řízení 
a současně 

nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den 
 

22.05.2017 v 10:00 hodin (pondělí) 

v zasedací místnosti Městského úřadu Telč, Na Sádkách 453, 588 56  Telč. 



Ve výše popsaném správním řízení máte jako účastník řízení zejména právo:  

- zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do 
protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. (§ 33 odst. 1 správního řádu) 

- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu) 
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho 

žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal (§ 36 
odst. 3 správního řádu) 

- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 
- v souvislosti s nahlížením do spisu činit si výpisy ze spisu a účastník řízení má právo na to, aby správní orgán 

pořídil kopie spisu nebo jeho části. (§ 38 odst. 4 správního řádu) 
 
Jako účastník řízení máte zejména povinnost: 

- označit další vám známé účastníky řízení (§ 45 odst. 1 správního řádu) 
- při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost (§ 

50 odst. 2 správního řádu) 
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).     
 

Dotčené orgány, účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě 
důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru dopravy Městského úřadu Telč, ve dnech pondělí a středa, 8-
17 hodin, po telefonické domluvě (ing. Pavel Chromý, tel.č. 567 112 473). 
 
 
 

                                              Ing. Pavel C h r o m ý 

         referent odboru dopravy 
Rozdělovník pro doručení: 
Účastníci řízení: 

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749 – DS 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, IČ 427 67 377 - DS 
Vysplan, s.r.o., 8. března 4812/2a, 58601 Jihlava, IČ 277 17 089 - DS 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, Jihlava – DS 
Obec Černíč - DS 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - DS 
E.ON Servisní, s. r. o., RSDS Jihlava, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice - DS 
GridServises, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – DS 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 – DS 
Služby Telč, s.r.o., Radkovská 560, 58856 Telč - DS 
Lesní družstvo Borovná, Lesovna 105, Telč - DS 
 
- ostatní účastníci řízení se, dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uvědomují o zahájení 
řízení a nařízení ústního jednání veřejnou vyhláškou 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů 

- na úřední desce  Městského úřadu Telč  a Obecního úřadu Černíč 
(15. den vyvěšení je dnem doručení) 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :       Sejmuto dne : 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky 
(po sejmutí vrátit vyhlášku speciálnímu stavebnímu úřadu) 


