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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  - 

 
 
Obec Vanůvek, Vanůvek 3, 588 56 Telč, IČ 426 34 571, (dále jen „stavebník"),  

 

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

         

společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

na stavbu:   

 

„Chodníky a autobusové zastávky Vanůvek“  
podle projektové dokumentace vypracované spol. PROfi Jihlava, s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, 
IČ 181 98 228, VP ing. Jan Sedlák, ČKAIT 1003073, č. zak. 2016-000086, k datu – leden 2018, na 
pozemcích parc. č. 39/2, st. 22, st. 21, 23/5, 23/4, 23/1, 27/1, 29, 430/1, 428, 432, 339/1, 339/3, 336, 
460, 362/3, 340, 341, 466, 427, 12, 431/1 v katastrálním území Vanůvek,  
(dále jen "stavba")  
 
Stavba obsahuje: 
- výškově oddělenou plochu pro pěší navazující na stávající vozovku, část chodníku přechází 

v nástupiště pro autobusovou dopravu 
 

 
Stavba obsahuje stavební objekty: 
SO 101 – Chodníky 
SO 102 – Autobusové zastávky 
SO 301 – Zatrubnění příkopu a úprava odvodnění 
SO 410 – Osvětlení míst pro přecházení 

 



 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

 
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto 

rozhodnutí, s drobnými odchylkami vyplývajícími z podmínek tohoto povolení, jiné změny nesmějí 
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

 
3. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci. 
 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a příslušné technické normy. 

 
5. Stavbu bude provádět dodavatelsky odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba, přesný název, 

adresu a jméno statutárního zástupce dodavatele, sdělí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením 
stavebních prací,  po dobu výstavby musí být stavební úřad průběžně informován o případných 
změnách údajů dle této podmínky. 

 
6. Stavbu povolenou tímto rozhodnutím lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
7. Tímto rozhodnutím a jeho podmínkami nejsou dotčena rozhodnutí vydaná dotčenými orgány státní 

správy ve správním řízení formou samostatných rozhodnutí, splnění podmínek uvedených v těchto 
rozhodnutích bude rovněž předmětem zkoumání v kolaudačním řízení. 

8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
 
9. Termín zahájení prací bude oznámen v předstihu archeologickému ústavu AV ČR a bude umožněno 

buď jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. 
 
10. Jakékoliv změny oproti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení budou v předstihu konzultovány 

se zástupci SPÚ Brno a MěÚ Telč. 
 
11. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby musí být po nezbytném zásahu uvedeny do stavu 

odpovídajícího dohodám s vlastníky jednotlivých dotčených nemovitostí. 
 

a) Původce odpadů (zhotovitel stavební práce provádějící) je povinen dodržovat všechna 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém 
hospodářství. 

V rámci stavby dojde ke střetu s plynovodním vedením a jeho ochranným pásmem dle a budou 
dodrženy podmínky 

12. Vyjádření k existenci plynovodního vedení a podmínek jeho ochrany vydané  spol. Grid Services, 
s.r.o. pod zn. 5001877848 ze dne 13.03.2019 (součást ověřené dokumentace) 

Podmínky k ochraně telekomunikačních vedení: 

13. V rámci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací a budou dodrženy podmínky spol. 
Česká telekomunikační insfrastruktura, a.s. - viz Vyjádření o existenci SEK  a stanovení 
všeobecných podmínek její ochrany pod č.j. 551696/19 ze dne 20.03.2019 (součást ověřené 
dokumentace).  

Podmínky ochrany stávajícího elektrického zařízení distribuční soustavy: 

14. Dle Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON 
Distribuce a.s. pod zn. D8626-16307298 ze dne 01.03.2019, a udělení souhlasu se stavbou a činností 



v ochranném pásmu dle vyjádření spol. E.ON Distribuce, a.s., RS Jihlava,  vydaného pod zn. 
J14149-16309262 ze dne 04.03.2019  (součást ověřené dokumentace) 
 

V rámci stavby dojde k dotčení zájmů Povodí Moravy s.p. a budou dodrženy podmínky 

15. Stanoviska správce povodí vydaného pod zn. PM-10387/2019/5203/Žu ze dne 21.03.2019 (součásti 
ověřené dokumentace) 
 

16. Při realizaci stavby a jejím následné užívání musí být dodrženy: 
 

a) podmínky stanoviska Policie ČR KŘkV, ÚO Jihlava, DI, vydaného dne 27.03.2019 pod č.j. 
KRPJ – 37394-1/ČJ-2019-160706 (součást ověřené dokumentace) 

 
b) podmínky vyjádření správce silnice II/112 - Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina, p.o., 

TSO Jihlava – zn. 008101/18 ze dne 13.07.2018 (součást ověřené dokumentace) 
 

c) podmínky souhlasu k trvalému odnění zemědělské půdy ze ZPF – Městský úřad Telč, odbor 
životního prostředí, pod č.j. Telč 2539/2019OŽP/KR/201.1 ze dne 29.03.2019 (součást ověřené 
dokumentace) 
 

d) podmínky souhlasu orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny – Městský úřad Telč, odbor 
životního prostředí, pod č.j. Telč 2590/2019OŽP/Ně ze dne 01.04.2019 (součást ověřené 
dokumentace) 
 

e) podmínky závazného stanoviska orgánu veřejné správy na ůseku odpadového hospodářství – 
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, pod č.j. Telč 2339/2019 OŽP/Mi ze dne 
22.03.2019 (součást ověřené dokumentace) 
 

f) podmínky závazného stanoviska orgánu územního plánování – Městský úřad Telč, odbor rozvoje 
a územního plánování, pod č.j. Telč 3710/2019 ORÚP ze dne 16.5.2019 (součást ověřené 
dokumentace) 
 

 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“): 
- Obec Vanůvek, Vanůvek 3, 588 56 Telč, IČ 426 34 571 
- Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, p.o., Kosovská 16, Jihlava 
 
- Ostatním účastníků řízení se toto Oznámení doručuje formou Veřejné Vyhlášky 

 

 

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 

 
 
Účastníci řízení: 
Obecní úřad Vanůvek, Vanůvek 3, 588 56 Telč, IČ 426 34 571 - DS 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava- DS 
 
- ostatním účastníků 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 Obecního úřadu Vanůvek 
(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) 


		2019-05-17T05:43:51+0000
	Not specified




