ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA – STAVEBNÍ ÚŘAD
588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

Č.j.: BATE 2162/2010 Zn. sp.: BATE 1801/2010 Městys
úřední hodiny: PO, ST 8:00 - 17:00; PÁ 8:00 - 11:00

Batelov dne 24.11.2010

Žadatel:
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava - IČ 708 90 749

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městyse Batelova, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen "stavební zákon"),
posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") pod názvem: Silnice II/409, Panské Dubenky, most, přeložka
na pozemcích parc. č. 941/13, 11/21, 941/14, 8/2, 956/2, 941/15, 556/3, 941/16, 941/17, 676/4, 675/8,
675/1, 956/3, 941/18, 675/5, 674/2, 926/2 a 941/19, kat. úz. Panské Dubenky, obec Panské Dubenky,
kterou dne 15.9.2010 podal žadatel: Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
(IČ 70890749) prostřednictvím zástupce: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92
stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby
pod názvem: Silnice

II/409, Panské Dubenky, most, přeložka.

Stavba je navržena na pozemcích:
Pozemky dotčené trvalým záborem pro umístění stavby a ke změně vlastnických vztahů – parc. č.
41/13, 11/21, 941/14, 8/2, 956/2, 941/15, 556/3, 941/16, 941/17, 676/4, 675/8, 675/1, 956/3, 941/18, 675/5,
674/2, 926/2a 941/19, kat. úz. Panské Dubenky, obec Panské Dubenky.
Pozemky pro dočasný zábor po dobu stavby (pro pojezd mechanizace po dobu stavby silničního tělesa,
násypů a mostních objektů) – 971, 11/22, 556/2, 676/3, 675/3, 956/2, 675/4, 956/4, 675/6, 675/2, 674/1,
926/1 a 666, kat. úz. Panské Dubenky, obec Panské Dubenky.
Umístění stavby vyžaduje:
Předmětem stavby je přeložka silnice II/409 v nové trase. Součástí stavby je mostní objekt ev.č. 409-016
na odtoku od bezpečnostního přelivu rybníka, náhon na pilu, pilotová stěna pro stabilizaci násypu
komunikace, rozšíření objektu hráze rybníku Šerý, prodloužení odpadního potrubí od výpusti, přeložka
stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou, vegetační úpravy a rekultivace (stávající komunikace a další
plochy dotčené výstavbou - dočasné deponie materiálu, trvalé uložení odtěženého sedimentu, přístupové
staveništní komunikace v rámci dočasných záborů atd.). Pro rozšíření hráze - návodního líce je nutné
odstranění nánosu ze zátopy rybníka v dostatečné míře pro rozšíření a založení, včetně uložení sedimentu.
Kategorie silnice je navržena S7,5/50. Přeložka silnice je navržena v délce 330m.
Návrh silnice II/409 v nové trase akceptuje veškeré stávající vjezdy, hospodářské sjezdy a místní komunikaci
(bývalá II/409).
Stavební objekty:
SO – 050 Rekultivace stávající komunikace
SO – 100 Přeložka silnice II/409
SO – 401 Přeložka veřejného osvětlení
SO – 210 Mostní objekt
SO – 211 Náhon na pilu
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí ověřenou stavebním úřadem, která
obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Zájmová oblast navrhované stavby přeložky silnice II/409 v nové trase se nachází v jihozápadní části
kraje Vysočina, na katastrálním území Panské Dubenky. Území umisťované stavby se nachází v blízkosti
křižovatky s II/134.
3. Stavba je členěna na stavební objekty
SO – 050 Rekultivace stávající komunikace
SO – 100 Přeložka silnice II/409
SO – 401 Přeložka veřejného osvětlení
SO – 210 Mostní objekt
SO – 211 Náhon na pilu.
4. SO – 050 Rekultivace stávající komunikace
Pozemky určené k rekultivaci budou po dokončení stavebních prací na okolních stavebních objektech
rekultivovány, stávající živičný kryt bude odstraněn a odvezen na skládku. Pláň bude rozorána a bude
zde navezena sejmutá ornice a rozprostřena. Následně bude provedeno ohumusování a osetí travní směsí.
5. SO – 100 Přeložka silnice II/409
Směrové řešení: Začátek úseku přeložky navazuje na silnici II/409 v km cca 52,080 staničení
komunikace. Od začátku řešeného úseku je trasa přeložky vedena v levotočivém oblouku o poloměru
159m, který ukončen přechodnicí dl.50m. Na tento oblouk navazuje pravotočivý oblouk o poloměru
R=150m se symetrickými přechodnicemi dl.50m, na tento oblouk navazuje přímá trasa, která navazuje
na stávající silnici II/409 a ve staničení 0,328 je řešený úsek přeložky ukončen. Za místem začátku
a konce úseku přeložky bude komunikace dopojena na stávající stav.
Směrový návrh zohledňuje omezující prvky (rybník i stávající zástavbu) a zadávací podmínky investora.
Celková délka řešené přeložky trasy silnice II/409 činí 330,00 m.
Výškové řešení: Niveleta od začátku trasy klesá v podélném sklonu 3,0 % až do staničení 0,12318 km,
za nímž klesá už jen ve sklonu 0,89 % do staničení 0,28281 a odtud navazuje stoupání 5,1% s dopojením
na niveletu a sklon stávající silnice II/409.
Hodnota stoupání dosahuje maximálního sklonu 5,1 %, což je dáno konfigurací stávajícího okolního
terénu a hlavně hrází rybníka a stávající niveletou na konci úseku přeložky komunikace.
Niveleta navržené přeložky kopíruje stávající terén a v místě stávající hráze je nad původním terénem,
aby byl zachován nejmenší povolený rozdíl mezi plání navržené přeložky a maximální hladinou rybníka,
který je 0,5m od pláně a 1,0m od povrchu komunikace.
Šířkové uspořádání je dáno kategorizací navrhované přeložky silnice II/409, dle ČSN 73 6101 - S 7,5/50.
Jízdní pruh – 2 x 3,00 m, vodící proužek 2 x 0,25 m, zpevněná krajnice 2 x 0,25 m, nezpevněná krajnice
v místě svodidla 2 x 1,00 m, celková šíře v koruně 7,50 m, průjezdná (volná) šířka 7, 00 m.
Návrh silnice II/409 v nové trase akceptuje veškeré stávající vjezdy, hospodářské sjezdy a místní
komunikaci (bývalá 11/409).
Odvodnění řešené přeložky silnice II/409 je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky
a navrženým odvodňovacím zařízením.
Na zpevněné ploše komunikace bude přirozený vsak do půdy a povrchový odtok nahrazen odváděním
sběrnými příkopy podél komunikace do recipientu v rámci příslušného povodí. Navržené sběrné příkopy
navazují na začátku trasy na příkopy stávající a jsou zaústěny v místě stávajícího náhonu do recipientu.
Křižovatka silnic II/409 a budoucí místní komunikace
Navrhovaná křižovatka řeší propojení přeložky silnice II/409 s původní silnicí II/409, která bude
převedena do kategorie místních komunikací. Vzhledem ke kategorii navrhované silnice a intenzitám
dopravy je křižovatka navržena jako úrovňová.
Úrovňová křižovatka je řešena dle ČSN 73 6102 "Projektování křižovatek na silničních komunikacích"
jako kolmá, průsečná, všesměrná s určením přednosti v jízdě.
Dopravní značení - vodorovné a svislé dopravní značení bude navrženo v souladu s ČSN 01 8020 a ČSN
EN 1436. Podrobné řešení VDZ a SDZ bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (DSP)
a bude odsouhlaseno Policií ČR.
U katru je navrženo zrušení stávajících schodů a v km 0,180-0,220 vpravo staničení silnice II/409 je
navržena opěrná zeď v délce 40 m.
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V prostoru hráze rybníka je navržena úprava břehové hrany rybníka s příčným profilem splňujícím
požadavky na stabilitu nového silničního tělesa v prostoru vodního díla s ohledem na intenzitu provozu
po silnici a vliv vodní nádrže na těleso silnice.
6. SO – 401 Přeložka veřejného osvětlení
V rámci přeložky silnice 11/409 v obci Panské Dubenky bude nutno přeložit dva stožáry veřejného
osvětlení. U objektu katru p.č.19 a na návsi u domu p.č.65 se nachází stávající stožáry VO, které
osvětlují stávající komunikaci 11/409. Vzhledem k přeložení tělesa komunikace je nutno přeložit i tyto
stožáry VO. Za krajnicí nové komunikace budou vztyčeny nové stožáry VO se svítidly 150W. Připojeny
budou novými závěsnými kabely vedenými z nejbližšího stožáru společného rozvodu NN+VO.
U nové komunikace u nového mostu je možno zřídit jeden nový stožár VO a napojit jej na stávající
rozvod VO.
7. SO – 210 Mostní objekt:
Charakteristika mostu: most o jednom poli z monolitického železobetonu navržený jako přesýpaná
klenba
Popis konstrukce mostu:železobetonová oblouková příčel min. tl. 300 mm vyztužená ocelí a vetknutá
do betonových opěr mostu. Vybavení mostu: na mostě nejsou odvodňovače, dilatační uzávěry. Mostní
zábradlí je nahrazeno svodidlem na vozovce. Na římse je lehké trubkové zábradlí, izolace celoplošná,
vozovka živičná.
8. SO – 211 Náhon na pilu:
Charakter překážky: mlýnský náhon z rybníka v km 0,14847 staničení přeložky silnice II/409. Popis
konstrukce: náhon o jednom poli z monolitického železobetonu navržený jako přesýpaný uzavřený
rám prodlužující stávající náhon. Vybavení mostu: na mostě nejsou odvodňovače, dilatační uzávěry.
Mostní zábradlí je nahrazeno svodidlem na vozovce. Na římse je lehké trubkové zábradlí, izolace
celoplošná, vozovka živičná.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. čís. jednací: 142382/09/MJI/VV0 ze dne 18.12.2009:
a) Do projektu stavby požadujeme zakreslit veškeré trasy PVSEK dle předaných polohopisných plánů
a vyřešit případné střety výše uvedené stavby se stávající trasou dotčené sítě v jejím souběhu či
křížení. Při přeložení dotčené trasy je nutné zpracovat samostatnou projektovou dokumentaci
oprávněnou osobou a pro její realizaci je nutné uzavřít Dohodu o provedení vynucené překládky
PVSEK.
b) Projektovou dokumentaci překládky dotčené trasy PVSEK a výše uvedené stavby pro stavební řízení
požadujeme předložit na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno ke schválení
a vydání podmínek ochrany vedení elektronických komunikací stanovené k ochraně veřejné
komunikační sítě.
c) Dle ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikací a o změně dalších zákonů
se na vedení sítě elektronických komunikací umístěné na nemovitosti vztahuje režim věcných
břemen, který omezuje vlastníka v jeho užívání. Veškeré náklady spojené s úpravou dotčeného úseku
vedení sítě elektronických komunikací včetně zřízením nového břemene nese stavebník, který
uvedené práce vyvolal a to na úrovni stávajícího technického řešení.
d) Výše uvedené vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Telefónica 02 Czech Republic,
a.s. platí pouze pro projektové práce či vydání územního rozhodnutí nikoliv pro stavební povolení!
10.Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. o podmínkách práce v jeho blízkosti zn: Z0980Z050938065 ze dne 28.12.2009:
Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo
elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve
smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.
Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti investora
stavby. S podáním žádosti předložte provozovateli k vyjádření projektovou dokumentaci stavby
s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.
Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:
- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
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- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení,
jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby
nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem,
zejména tím, že bude zajištěno:
a) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů
tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz
el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50
110-1 a PNE 333302.
b) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
c) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na
telefonní číslo 800 225 577.
11.Musí být dodrženy podmínky souhlasu Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí
– ochrany zemědělského půdního fondu vydaného pod zn.: MěÚTelč5375/2010OŽP/Pro-201.1
dne 21.5.2010:
Žadateli se uděluje za účelem úpravy trasy stávající silnice IIJ409 dle PD "II/409 Panské Dubenky, most,
přeložka" souhlas k trvalému odnětí části pozemků ze ZPF v k.ú. Panské Dubenky:
parc. č. 675/8 (zahrada)
o výměře:
95 m2
parc. č. 674/2 (trvalý travní porost)
o výměře:
109 m2
parc. č. 675/1 (trvalý travní porost)
o výměře:
602 m2
parc. č. 675/5 (trvalý travní porost)
o výměře:
1171 m2
parc. č. 556/3 (vodní plocha, rybník - rybochovný) o výměře:
410 m2
parc. č. 11/21 (orná půda)
o výměře:
1927 m2
celkem:
4314 m2.
Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků:
A: Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky
kulturních vrstev půdy v rozsahu zpevněných a zastavěných ploch (3904 m2) v celkovém objemu
973,3 m3. Tato skrytá ornice o objemu 973,3 m3 bude bezprostředně po skrývce přemístěna a uložena
na mezideponii na pozemku p.č. 727/3 (orná půda) v k.ú. Panské Dubenky. Při výšce deponie 2 m
bude její plocha představovat výměru 487 m2.
B: Předmětná ornice bude využita k rozprostření na pozemcích p.č. 727/3, 703/1, 724/4,
701,700,699,698, 697,696, 695694 a 691 (v rámci farmářského bloku 5701 R) k.ú. Panské Dubenky,
jehož součástí je i pozemek p.č. 727/3 pro mezideponii. Kulturní vrstvy půdy budou přemístěny
a rozprostřeny včetně sběru kamene a nevhodných předmětů na náklad žadatele. Mocnost
rozprostření ornice bude maximálně 10 cm (odpovídá minimální ploše 0,9735 ha). Pokud doba
deponování včetně biologické rekultivace nepřekročí 1 rok, nebude podléhat dočasnému odnětí
ze zemědělského půdního fondu, v opačném případě je nutné požádat o souhlas MěÚ Telč,
OŽP - orgán ochrany ZPF. Část skryté ornice bude použita pro ohumusování silničního tělesa,
podrobnosti budou odsouhlaseny před realizací MěÚ Telč, OŽP orgánem ochrany ZPF.
Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník)
o činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiném využití, ochranou
a ošetřením skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné
pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá
protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek
souhlasu.
C: Plocha odnětí vodní plochy - rybníka, který je rybochovný, je 410 m2 . Odhadnutá mocnost sedimentu
je 0,5 m a odpovídající celkové množství odtěženého sedimentu je 320 m3 (při průměrné hmotnosti
1,6 t/m3 se jedná o cca 512 tun sedimentu). Po provedení rozborů v akreditované laboratoři, doplnění
podkladů, splnění požadavků dle vyhlášky Č. 257/2009 Sb.a následném získání souhlasu MěÚ Telč
- OŽP (místně příslušný orgán ochrany ZPF) je možné využít sediment na zemědělské půdě.
Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle
zvláštních předpisů a změně souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se předepisují, a. to v orientační výši
67.074,Kč. O výši odvodů rozhodne věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního
fondu (MěÚ Telč, OŽP) na základě žádosti výše uvedeného žadatele dle ustanovení §11 odst. 2 zákona
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č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, a to v návaznosti
na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (stavební zákon), tj. územní rozhodnutí.
4) Počátek prací bude prokazatelně oznámen MěÚ Telč, OŽP min. 10 dní před zahájením zemních prací.
12.Musí být dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, Litvínovská
silnice 5, České Budějovice zn.: 30772/2010-142 ze dne 15.6.2010:
stanovisko jako příslušného správce povodí v oblasti povodí Horní Vltavy:
Stavba je zčásti situovaná ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Hamerský potok
(KÚ kraje Vysočina - OLVHZ Jihlava, sp.zn. OLVHZ 196/2006 Pa-3 ze dne 6.6.2006) - zčásti v aktivní
zóně. Záměr podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona;
stanovisko jako správce významného vodního toku Hamerský potok:
a) Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním materiálem a závadnými látkami.
b) Pro provádění stavby požadujeme zpracovat povodňový a havarijní plán a předložit našemu
technickému oddělení.
c) Veškerý výkopový materiál nutno skladován mimo záplavové území.
d) Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit našemu provoznímu úseku Nežárka v 1. Hradci,
tel. 384323 306, 724 347446.
e) Zaměření skutečného provedení mostů SO 210 a SO 211 požadujeme předat (při kolaudaci stavby)
ve výkresové a digitální formě našemu provoznímu úseku Nežárka v 1. Hradci (situaci s okolím
do 50 m v měř. 1:500 - včetně sítí a detailní a výškové uspořádání v měř. 1: 100 s kótami v nadm.
výškách Bpv - s pohledem proti vodě).
13.Budou splněny podmínky stanoviska Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
vydaného pod čj.: H555J2JI6193S/10-Sme dne 19.11.2010:
Budou realizována veškerá opatření navržená v kapitole D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na
životní prostředí.
V rámci zkušebního provozu stavby bude provedeno kontrolní měření hluku z dopravy na komunikaci
11/409 v místě realizace přeložky. Měřící místa budou před zahájením měření odsouhlasena KHS kro
Vysočina.
14.Budou dodrženy podmínky souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon)
vydaného Městským úřadem Telč, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem pod zn.:
MěÚTelč10489/2010/OŽP/Pro-231.2 dne 10.11.2010:
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek ani nesmí dojít ke zhoršení
kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrologické poměry v daném území.
V blízkosti vodního toku tj. v záplavovém území nebudou volně skladovány závadné látky a lehce
odplavitelný materiál.
Během stavebních prací nedojde k poškození břehů toku, popř. budou po dokončení prací uvedeny
do původního stavu.
Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací, změny stavby musí být projednány
s MěÚ Telč, OŽP.
Úroveň dna uvedených mostů bude plynule navazovat na neupravené koryto nad i pod mostem,
Pro provádění stavby bude zpracován přiměřený povodňový a havarijní plán, které odsouhlasí Povodí
Vltavy , státní podnik, závod Horní Vltava.
Tento souhlas se uděluje na dobu výstavby.
15.Musí být dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Telč, odboru dopravy – silničního
správního úřadu a speciálního stavebního úřadu čj..: Telč 9259/2009 ODop/Ch ze dne 23.12.2009:
Realizace stavebních objektů SO-050, SO-100, SO-210, SO-211 – pro povolení stavby těchto stavebních
objektů je příslušný speciální stavební úřad - odbor dopravy Městského úřadu Telč.
Uzavírka a objízdné trasy po dobu výstavby – pro povolení je příslušný silniční správní úřad - odbor
dopravy Městského úřadu Telč.
16.Pro povolení stavebního objektu rozšíření hráze jako vodního díla bude příslušný Městský úřad Telč
– odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
17.Pro povolení stavebních objektů SO-050 (Rekultivace stávající komunikace), SO-100 (Přeložka silnice
II/409), SO-210 (Mostní objekt) a SO-211 (Náhon na pilu) je příslušný Městský úřad Telč – odbor
dopravy jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace.
18.Pro povolení SO – 401 (Přeložka veřejného osvětlení) je příslušný Úřad městyse Batelova – stavební úřad
jako věcně a místně příslušný obecný stavební úřad. Žádost o stavební povolení bude předložena
na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou
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se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Přílohou žádosti bude
projektová dokumentace zpracovaná ve stupni DSP a v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 1
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
19.Záměr byl posouzen ve zjišťovacím řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákona). Záměr „Silnice II/409 Panské Dubenky, most, přeložka“ nemá významný vliv na životní
prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem životního
prostředí dne 20.10.2010 pod číslem jednacím: KUJI 79054/2010/OZP/Fr budou řešeny v dalším stupni
projektové dokumentace.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád):
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, IČ 708 90 749, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava.

Odůvodnění
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji
s účastníky řízení a zjistil, že záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků
a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Žadatel prokázal, že má k pozemkům,
na nichž se uvedená stavba umisťuje, vlastnické právo, které mu dovoluje tento pozemek pro daný účel
využít. Žadatel dále doložil k dalším pozemkům, na nichž se uvedená stavba umisťuje, uzavřené smlouvy
a jiná opatření, na základě kterých mu dovoluje pozemky pro daný účel využít.
V řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumáno, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena
vlastnická nebo jiná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.
Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení
podle citovaného ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší, vedle žadatele, na jehož území má být
požadovaný záměr uskutečněn, i vlastníkům sousedních pozemků. Vlastnická anebo jiná věcná práva
k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být dle názoru stavebního úřadu tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
Stavební úřad oznámil dne 6.10.2010 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy. Vzhledem k tomu, že v území je vydán územní plán, stavební úřad doručil oznámení
o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným
orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou..
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 12.11.2010, o jehož výsledku byl sepsán
protokol. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději
při ústním jednání.
Okruh účastníků územního řízení byl stanoven takto:
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava, Obec Panské Dubenky, Panské
Dubenky 33, 37853 Strmilov, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 58601 Jihlava,
Povodí Vltavy a.s., Litvínovická silnice 5, 37121 České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266,
14022 Praha 4, Rybářství Telč, a.s., Lipnice 20, 38001 Český Rudolec, FARMA JAVOŘICE JIHLÁVKA,
spol. s r.o., Jihlávka č.127, 58851 Batelov, Ing. Helena Martínková, Panské Dubenky 19, 37853 Strmilov,
Radek Martínek, sídl. Vajgar 665, 37704 Jindřichův Hradec, Pavel Kučera, Panské Dubenky 76,
37853 Strmilov, Zdeňka Kučerová, Panské Dubenky 76, 37853 Strmilov, PHDr. Jaroslav Erneker,
Hrobákova 4, 85102 Bratislava, SR, Bohumila Ernekerová, Hrobákova 4, 85102 Bratislava, SR,
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Karel Matějka, Panské Dubenky 22, 37853 Strmilov, Růžena Matějková, Panské Dubenky 22,
37853 Strmilov, Jaroslav Ptáček, Wolkerova 2082/7, 59101 Žďár nad Sázavou, Libor Horálek,
Masarykova 227, 59231 Nové Město na Moravě, Mgr. Oldřich Beneš, Štěpánská 309/4a, 60200 Brno,
Alice Miškovská, Zápotoční 1390/7, 10200 Praha 102, Miloslava Rychtecká, Dolní Cerekev 213,
58845 Dolní Cerekev.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 85 stavebního zákona.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby a obecné požadavky na využívání
území.
Stavební úřad při umisťování stavby a začlenění stavby do okolí zjistil, že uvažovaný záměr je v souladu
s platným územní plánem obce Panské Dubenky a dalšími veřejnými zájmy. Plocha, na které se umisťuje
dopravní stavba, je ve schváleném územním plánu obce označena jako plocha 9 - Ds a tato plocha je
vymezena jako plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (komunikace) WD1 přeložka
části silnice II/409 a chodník (od kostela na jižní okraj obce).
Výše uvedený záměr je v souladu s koncepcí veřejné infrastruktury - koncepcí dopravy schváleného
územního plánu obce Panské Dubenky.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Proto bylo rozhodnuto, jak shora uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu kraje Vysočina
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu,
jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu
stavebnímu úřadu.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude platnosti, jestliže v této
lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení..

Otisk úředního razítka

Irena Hávová, v.r.
oprávněná úřední osoba
Přílohy (po právní moci rozhodnutí):
ověřená DÚR
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. 15. den je posledním dnem oznámení:

Datum vyvěšení ……........................

Datum sejmutí ……….......................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v jeho
úplném znění.

…………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

..………………………………….......
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

Doručí se:
Účastníci územního řízení
Doručení jednotlivě
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava - doručovací adresa:
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Obec Panské Dubenky, Panské Dubenky 33, 37853 Strmilov
Doručení veřejnou vyhláškou
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Povodí Vltavy a.s., Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
Rybářství Telč, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec
FARMA JAVOŘICE JIHLÁVKA, spol. s r.o., Jihlávka č.127, 588 51 Batelov
Ing. Helena Martínková, Panské Dubenky 19, 378 53 Strmilov
Radek Martínek, sídl. Vajgar 665, 377 04 Jindřichův Hradec 4
Pavel Kučera, Panské Dubenky 76, 378 53 Strmilov
Zdeňka Kučerová, Panské Dubenky 76, 378 53 Strmilov
PHDr. Jaroslav Erneker, Hrobákova 4, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Bohumila Ernekerová, Hrobákova 4, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Karel Matějka, Panské Dubenky 22, 378 53 Strmilov
Růžena Matějková, Panské Dubenky 22, 378 53 Strmilov
Jaroslav Ptáček, Wolkerova 2082/7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Libor Horálek, Masarykova 227, 592 31 Nové Město na Moravě
Mgr. Oldřich Beneš, Štěpánská 309/4a, 602 00 Brno 2
Alice Miškovská, Zápotoční 1390/7, 102 00 Praha 102
Miloslava Rychtecká, Dolní Cerekev 213, 588 45 Dolní Cerekev
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy a o datu vyvěšení a sejmutí
Obecní úřad Panské Dubenky, Panské Dubenky 33, 378 53 Strmilov
Úřad městyse Batelova, náměstí Míru 148, 588 51 Batelov + internet
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Dotčené orgány státní správy
Městský úřad Telč, odbor ŽP – ochrana přírody a krajiny, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč - DS
Městský úřad Telč, odbor ŽP – ochrana ZPF, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč - DS
Městský úřad Telč, odbor ŽP – vodoprávní úřad, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč - DS
Městský úřad Telč, odbor dopravy, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč - DS
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč - DS
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava - DS
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava - DS
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ŽP - odd. integrované prevence a EIA, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – DS

Správní poplatek vyměřený podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů ve výši 1.000,- Kč byl zaplacen dne 15.9.2010 na Úřadu městyse Batelova (č. dokladu 2938).
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