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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání 

 

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

zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, Jihlava IČ 000 90 450, 
kterou zastupuje na zákl. plné moci Ing. Robert Juřina, Palackého 64, 392 01 Soběslav, IČ 880 67 483 
(dále jen „stavebník"),  

podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

„III/11260 a III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice“  
na pozemcích parc. č. 2481/1, 2550, 2554/1, 2554/7 a 2570/1 v k. ú. Mrákotín u Telče, dle projektové 
dokumentace, kterou zpracoval Ing. Robert Juřina, Palackého 64, 392 01 Soběslav, IČ 880 67 483, 
ČKAIT 0012735, ve stupni DUR+DSP, pro 
 
stavební objekty 
SO 101 Silnice III/11260 
SO 101.2 Stavební úpravy sjezdů 
SO 102  Silnice III/11261 
SO 102.1 Stavební úpravy místních komunikací 
SO 102.2 Stavební úpravy sjezdů 
SO 103  Chodník 
SO 104  Točna autobusu 
 (dále jen "stavba") 

 
Městský úřad Telč, odbor dopravy, jako speciální 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 (dále jen "stavební zákon"), oznamuje,  
 

oznamuje  
zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona 

 
a současně 
nařizuje  

k projednání předložené žádosti ústní jednání na den 
 

16.03.2020 v 10:00 hodin 

 

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



Poučení: 

 Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k 
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K 
námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  

 Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má 
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo 
přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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; k námitkám, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 

 Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

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 
         vedoucí odboru dopravy 
         oprávněná úřední osoba 

Rozdělovník pro doručení: 
Účastníci řízení: 

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

zast. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, Jihlava IC 000 90 450 
zast. na zákl. plné moci Ing. Robert Juřina, Palackého 64, 392 01 Soběslav 

 
Městys Mrákotín, Mrákotín 49, 58854 Mrákotín 
Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
 
- 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 Úřadfu městyse Mrákotín 
(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) 
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