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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Oznámení zahájení společného řízení o povolení stavby 
 
Investor - Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ 002 86 745 

 (dále jen „stavebník"),  

podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

„Cyklostezka Telč - Volevčice“  
podle projektové dokumentace vypracované firmou Archoo s.r.o., Ing. Arch. Jiří Ondráček, sídlem 
Mlýnská 382, 588 56 Telč, v 10/2020, č. zak. 15 010, ČKA 03 615,  
na pozemcích parc. č. 7150/3, 7480 v k. ú. Telč, a prc. č. 363, 367 a 645 v k. ú. Volevčice u Telče,  

spočívající v rekonstrukci stávajících povrchů polních a lesních cest pro účely stezky pro chodce a 
cyklisty se společným (smíšeným) provozem, a zahrnuje opravy stávajících pochozích ploch včetně 
přiléhající zeleně, s cílem zlepšit cyklo a pěší dopravu v zájmovém území.  

Šířka cyklostezky 2,5m (lokálně 1,5m), Délka cca 1,5km. 

Navrhovaná skladba komunikace: 
SDK 0/4mm s vápencovým kamenivem - 30mm  
Nestmelená vrstva MZK 0/22mm  - 150mm 
Stabilizovaná zemina pomocí vápna a cementu – 300mm 

Stavební části: 
SO - 101.1 – Trasa cyklostezky Telč 
SO – 102.1 – Trasa cyklostezky Volevčice 
(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"),  

tímto oznamuje  
zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona. 

 
Jelikož jsou zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost 

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona, se od ohledání na místě stavby a ústního jednání 
upouští. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do předložené projektové dokumentace a do podkladů pro 
rozhodnutí – společné povolení, nebo podávat námitky a připomínky u oprávněné úřední osoby  

 

do 23.12. 2020. 



 
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 

 
Účastníci řízení: 
Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ 002 86 745 
Obec Volevčice, Volevčice 27, 588 56 Telč, IČ 42634687 
Tomáš Gregor, Volevčice 19, 588 56 Telč 
 
- ostatní účastníci řízení se, dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uvědomují o zahájení 
řízení Veřejnou vyhláškou 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce  Městského úřadu Telč  a 
Obecního úřadu Volevčice 
(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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