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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č .p. 1122/16,
586 Ol Jihlava I, zastoupená společností OPTIMA spol. s 1'.0., IČO 15030709, Žižkova 738, 566 Ol Vysoké
Mýto

Oznámení
zahájení stavebního

řízení

a pozvání k ústnímll jednání

Dne 2.8.2019 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ O 00090450,
Kosovská č.p. 1122/ 16, 586 Ol Jihlava 1, zastoupená společností OPTIMA spol. s r.o., IČ O 15030709,
Žižkova 738,566 Ol Vysoké Mýto (dále jen "stavebník") žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
111136051

Křižanov

- Vídeň

na pozemcích parcela číslo 103/36, 107, 1468/21 , 1468/44, 1475/1, 1475/2, 1475/5, 1481/1, 1482, 1483/1,
1483/2,1484/1,1484/2,1485/6,1485/7,2182/1, 2182/8, 2182/13, 2197, 2220, 2227 v katastrálním území
Dobrá Voda u Křižauova, parcela číslo 1809/1, 1974/2, 1975, 2338/1, 2339/1, 2339/2, 2343/2 v
katastrálním území Křižanova parcela číslo 63/3, 568/3, 580/1, 612/37, 640/7, 640/17, 640/18, 814/1,
834/1,834/3,834/5,861/1 v katastrálním území Vídeň. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje: opravu úseku silnice III/36051 , procházejícího obcemi Křižanov, Dobrá Voda a Vídeň.
Začátek úseku je v km. 0,000 v ulici Za Branou v Křižanově v místě napojení na silnici I137. , konec úpravy
je v km. 5,55896 v obci Vídeň v místě napojení na silnici III/36049. Celková délka opravy je 5,55896 km,
základní šířka vozovky je 5,0 - 6,Om, v místech rozšíření až 8,9m, šířka nezpevněných krajnic je 0,50m.
Stavba je koordinována s návrhy nových nebo rekonstruovaných chodníků v obcích Křižanov, Dobrá Voda a
Vídeň.

Odbor dopravy a si l ničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí , jako speciální stavební úřad
věcně přís l ušný podle § 40 odst. 4 písm . a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v paltném
znění a § 15 odst. I písm. c) zákona Č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení řízení dotčeným orgá nům a známým účastníkům řízenÍ. Současně nařizuje k
projednání návrhu ústní jednání na den
5.

září

2019

(čtvrtek)
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v 9:00 hodin,

se schůzkou pozvaných budova MÚ Velké Meziříčí - Radnice, zasedací místnost.

MĚSTSKÝ ÚIl.Ao VELKÉ M EZIŘÍčí , Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
teL: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz. l dent ifil, átor datové schránky: gvebwhm,
Ié: 00295671, bankovní spojení : KB Velké Meziííčí, č. ÚČhl : .1 9- 1427751 / 0100

Dotčené

orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
tomto ústním jednání, jinak k nim nehude přihlédnuto. Pokud dotčený orgán, jehož
rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo připojené k žádosti o stavební povolení a
bylo získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě,
platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
nejpozději při

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
doknmentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeuo jeho vlastnické právo uebo právo založené smlouvou provést stavbu uebo opatření
anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle ustanovení § I 14 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-Ii se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Vlastník
(nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem stavebního řízení, je povinen strpět ohledání na místě
podle § 54 správního řádu, a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Účastníci řízení mají v souladn s ustanovením § 36 odst.3 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen" správní řád") možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se
k nim, k tomu se v souladu s ustanovením § 39 odstl správního řádu stanovuje lhůta do

12.09.2019.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního úřadu ve lhůtě výše
uvedené (odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí, úřední dny Po 08 .0017.00 hod, St 08.00 - 17.00 hod, ostatní dny 8.00 - 13.00 hod, po předchozí domluvě e.mailem nebo
telefonicky na kontakty uvedené v hlavičce dokumentu). Tato lhůta již neslouží k podání dalších námitek,
připomínek a důkazů.

vedoucí odboru
Ing. Jiří Pospíchal

Digitálně podepsal Ing Jiří Pospíchal
Datum: 07.08.201910:38:43 +02:00
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Pro Městský úřad Velké Meziříčí, Úřad městyse Křižanov, Obecní úřad Dobrá Voda a Obecní úřad
Vídeň:

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu IS dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 2Sodst. 2 správního řádu. IS. den je posledním dnem
oznámení.
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