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Č.j.: MěÚ Telč 6032/2018 OD      V Telči dne 08.10.2018 

 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

R o z h o d n u t í 
Městský úřad Telč, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon) a příslušný 
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve společném řízení přezkoumal žádost o společné povolení, kterou podal investor - 

 
Městys Mrákotín, Mrákotín 49, 588 54 , IČ 00 286 265 (dále jen „stavebník"),  

a na základě toho podle § 94j a násl. stavebního zákona vydává 

         společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

na stavbu:   

„Chodník směr k Částkovicím Mrákotín“  
na pozemcích podle projektové dokumentace vypracované - Ing. Arch. Miroslav Hájek – H. projekt, 
Václavská 495/III, 377 01 Jindřichův Hradec, jako zak.č. 1155/17, k datu 07/2017, PD ověřil jako 
dopravní stavbu Jiří Houdek, ČKAIT 0100743, (dále jen "stavba")  
 
Stavba obsahuje: 
- SO 101 C - Chodníky 
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“): 
- Městys Mrákotín, Mrákotín 49, 588 54 , IČ 00 286 265 
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
 
 
- ostatní účastníci řízení se, dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uvědomují o vydání 

rozhodnutí veřejnou vyhláškou 

 
 
Úplný text rozhodnutí o stavebním povolení a dokumentace stavby jsou k nahlédnutí po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení u odboru dopravy MěÚ Telč. 
 

 

O d ů v o d n ě n í 

Výše uvedený stavebník podal žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.  

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být 
uplatněny nejpozději při tomto ústním jednání, přitom námitky nebyly vzneseny. 



Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, 
v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení ani jiné připomínky, speciální 
stavební úřad neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí a rozhodl proto způsobem uvedeným 
ve výrokové části a stanovil podmínky pro provedení stavby. 

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba 
nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 
 

P o u č e n í 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. 
Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno 
Krajskému úřadu kraje Vysočina k rozhodnutí. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 

   Ing. Pavel Chromý 
            vedoucí odboru dopravy 
             oprávněná úřední osoba 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
Městys Mrákotín, Mrákotín 49, 588 54, IČ 00 286 265 - DS 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava - DS 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749 - DS 
 
- ostatní účastníci řízení se, dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů 
- na úřední desce  Městského úřadu Telč a Úřadu 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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