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Výroková část:
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad příslušný podle * 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle ~ 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen “rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne
28.12.2016 podal subjekt
Statutární město Jihlava, IČO 00286010, Masarykovo náměstí ě.p. 97/1, 586 01 Jihlava,
který zastupuje Ing. Luděk Obrdlík, ICO 63367271, Eěerova č.p. 955/3, 635 00 Brno
(dále jen “žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle ~ 79 a 92 stavebního zákona a ~ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

„Zkapacitnění okružní křižovatky 11/352 a ul. Pávovská, Jihlava“ PS 401 výstavba
nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) na okružní křižovatce 11/352 a ul.
Pávovská v Jihlavě
—

-

(dále jen “stavba“) na pozemcích parc. č. 516/5 (ostatní plocha), 526/37 (ostatní plocha), 526/3 8
(ostatní plocha), 526/39 (ostatní plocha), 526/46 (orná půda), 526/1 04 (ostatní plocha), 5261106
(ostatní plocha), 527/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Pávov.
Druh a účel umisťované stavby:
Záměr řeší výstavbu nového světelného signalizačního zařfzení (SSZ), kterým budou v určitém časovém
období řízeny vjezdy do prostoru okružní křižovatky 111325 a ul. Pávovská. V rámci PS 401 bude zřízena
nová elektrická přípojka ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení na ulici Pávovské, který bude
upraven. Provozní soubor zahrnuje řadič 854 stožáry, stožárové svorkovnice, videodetektory, kab&ové
rozvody ke stožárům, návěstidla a svody k návěstidlům a videodetektorům.
Umístění stavby na pozemku:
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Stavba se nachází v průmyslové zóně obce Jihlava, v katastrálním území Pávov, na plochách dopravní
infrastruktury, v ochranném pásmu komunikace II. třídy (silnice 11/3 52) a místních komunikací (ulice
Pávovská, Průmyslová.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2.

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 516/5 (ostatní plocha), 526/37 (ostatní plocha), 526/38
(ostatní plocha), 526/39 (ostatní plocha), 526/46 (orná půda), 526/104 (ostatní plocha), 526/106
(ostatní plocha), 527/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Pávov, dle projektové dokumentace
zpracované PK SSZ Obrdlík Ing. Luděk Obrdlík, IC 63367271, Ečerova 3, 635 00 Brno, ověřené
Ing. Lud‘kem Obrdlíkem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (CKAIT
1000695).
—

3.

Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezují části pozemků parc. č. 516/5 (ostatní
plocha), 526/37 (ostatní plocha), 526/38 (ostatní plocha), 526/39 (ostatní plocha), 526/46 (orná
půda), 526/104 (ostatní plocha), 526/106 (ostatní plocha), 527/10 (ostatní plocha) v katastrálním
území Pávov v rozsahu předmětné stavby dle ověřených výkresů situací v měřítku :250 a 1:500.
‚

—

4.

Přístup a příjezd ke stavebním pozemkům je zajištěn ze stávajících veřejně přístupných komunikací.

5.

Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy
OŽP, odd. služeb
v životním prostředí jako správce veřejné zeleně pod čj. MMJ/OZP/12339/2016-2:
—

• Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (aktuální norma
z roku 2006). Náklady spojené s ochranou zeleně budou hrazeny investorem stavby.
-

• V případě nutnosti provést zásah (úprava habitu, popř. kácení) do dřevin ve vlastnictví
statutárního města Jihlavy je nutné předem tento zásah předjednat se správcem zeleně.
o

Před zahájením akce je povinností investora, popřípadě zhotovitele, ohlásit zvláštní užívání
veřejného prostranství (dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2012) správci zeleně (kontakt Ing.
David Marek, tel. 565 693 365).

Po ukončení stavby budou z pozemku zasaženého stavbou vysbírány zbytky stavebního mateľiálu
a suti, terén bude urovnán, dodána 10 15 cm vrstva kompostu nebo ornice a založen trávník.
Při zakládání trávníku budou dodrženy postupy dané normami Sadovnictví a krajinářství CSN
DIN 18 917 Zakládání trávníků a CSN DIN 18 915 Práce s půdou. Upravené pozemky budou na
základě písemného protokolu předány zpět do správy OZP.
Budou splněny podmínky dotčených orgánů státní správy uvedené:
o

—

6.

a) v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, ÚO Jihlava ze dne
15.11.2016 pod ev.č. JI-843/20-2016:
o

V souladu s ustanovením ~ 5 písmena odst. lb), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro
hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za
vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd
požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 tu od
všech vchodů do objektů, dle CSN 73 0802 čI. 12.2.

o

Při uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informaci
oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.

b) v závazném stanovisku MO ČR, Sekce ekonomická a majetková ze dne 15.1 1.20 16 pod sp.zn.
34450/2016-820l-OUZ-CB:
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Před zahájením akce požaduji zaslat přesný termín realizace stavby na Agenturu logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc
(kontaktní osoba prap. David Reginund tel. Č. 973 401 554 nebo 724 006 068)
—

—

• Bude-li povolení stavby vedeno dle ~ 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné,
aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO
v souladu s ~ 175 stavebního zákona.
e) ve závazném stanovisku Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy jako příslušného
orgánu státní správy lesů ze dne 31.01.2017 pod ě.j. MMJ/OZP/1258/2017-ChZ:
‚

záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace,

• stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani
na přechodnou dobu,
o

při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů

• vlastník ani nájemce sousedního lesního porostu neponese odpovědnost za případné škody
způsobené pádem stromů nebo větví a ani jinými klimatickými vlivy na stavěném objektu a
jeho příslušenství, neboť investor požádal o povolení umístit stavbu do 50 m od lesa. Tímto
přebírá veškerá rizika a škody s tím spojené sám vlastník objektu, případně následní vlastníci.
d) v závazném stanovisku Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy ze dne 05.12.2016 pod č.j.
MMJ/OD/22743/20 I 6-TrK:
• případné užití stávajících místních komunikací, silnice II. třídy
111352 a silničních
pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě
pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací)
silnice a místní komunikace dle ~ 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění
pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného
silničního správního úřadu,
-

.

budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce MK, tj. Služby města
Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64,58601 Jihlava,

o

veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky správce
komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna,

‘

o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá
zhotovitel prací odbor dopravy Magistrám města Jihlavy,

‘

stavební práce mohou být prováděny až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných silničním
správním úřadem.

e) v závazném stanovisku Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, vodoprávního úřadu
ze dne 28.11.2016 pod čj. MMJ/OZP/12338/2016-DoJ:
.

Stavba nemá charakter vodního díla dle ustanovení ~ 55 vodního zákona a bude povolena
příslušným stavebním úřadem.

‘

V místě stavby se nachází zatrubněný vodní tok bezejmenný tok IDVT 10247146, jehož
správcem jsou Lesy Ceské republiky, sp., Správa vodních toků
oblast povodí Vltavy.
S ohledem na skutečnost, že stavba nebude mít žádný vliv na odtokové poměry v daném
místě, není nutné žádat o souhlas dle ~ 17 vodního zákona. Přesto se jedná o místní
infrastrukturu a musí být toto dotčení prokazatelně projednáno se správcem vodního toku,
respektive vlastníkem stavby (zatrubnění vodního toku) a jejich požadavky musí být plně
respektovány.
—

—

o

O

Pokud stavbami dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace),
respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno
s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně
respektovány.

ve stanovisku Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy jako orgánu ochrany přírody
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ze dne 07.11.2016 pod čj. MMJ/OŽP/12336/20 16:
Výstavbou a provozováním stavby nebudou poškozovány nebo ničeny dřeviny rostoucí mimo
les, (ust. ~ 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
a ~ 2 vyhlášky MZP č. 189/2013 Sb.)‘
• V průběhu prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů (* 5 odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů).
g) ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství
ze dne 09.11.2016 pod ě. j. MMJ/OZP/12337/201 6:
—

—

• s odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními
souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství
.

při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů
nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude
dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např.
skládkováním) bude použito až v poslední řadě

‘

investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny
doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě

h) v závazném stanovisko DI PČR ze dne 8.12.2016 pod č.j. KRPJ-1 19854-4/ČJ-2016-160706:
Zdůrazňujeme splnění ČSN 73 6021 (světelná signalizační zařízení
umístění a použití
návěstidel) v plném rozsahu, dále i ostatních souvisejících norem, předpisů a technických
podmínek, s ohledem na umístění SSZ a dopravního značení.
V zájmovém území předmětné stavby se nachází sítě VO ve správě společnosti SLUŽBY MĚSTA
JIHLAVY s.r.o., vysokotlaký plynovod DN 200 v majetku GasNet, s.r.o., podzemní vedení VN ve
vlastnictví B.ON Distribuce as. a síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. V tomto rozhodnutí nejsou uvedeny všechny podmínky uváděné ve vyjádřeních
správců inž. sítí a majetkových správců technické infrastruktury. Za splnění těchto podmínek je vždy
zodpovědný investor společně se zhotovitelem stavebních prací po celou dobu provádění stavby.
.

7.

8.

—

Stávající inž. sítě jsou zakresleny v projektové dokumentaci a před započetím stavby na žádost
investora budou správci jednotlivých sítí vytýčeny. Vytýčení bude písemně potvrzeno protokolem,
případně zápisem do stavebního deníku, který bude jedním z dokladů potřebných při předávání
stavby. Při stavbě budou dodrženy ustanovení CSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí tech.
vybavení“ a všechny podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inž. sítí. Veškeré změny trasy
musí být znovu projednány a odsouhlaseny se správci sítí a vlastníky stavbou dotčených pozemků,
Odkrytá podzemní vedení budou zajištěna proti poškození.
-

9.

Provedení prací bude s co nejšetrnějšími zásahy do obecních pozemků a v nejkratším možném
termínu. Otevřené stavební jámy musí být viditelně označeny a zajištěny s ohledem na bezpečnost
chodců. Zajištěny budou především přechody pro pěší přes výkopy‘ Po skončení prací budou
všechny dotčené plochy, chodníky a komunikace uvedeny do původního resp. řádného stavu a
předány jejich správcům.

10. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, zejména zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu
zdraví a života osob na staveništi.
11. Rozvinutí stavební činnosti bude prováděno pouze v rámci vymezených stavebních pozemků
citovaných ve výrokové části rozhodnutí.
12. V rámci stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně.
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13. Termín provádění částí situovaných v blízkosti vjezdů do soukromých i komerčních objektů, bude
s dostatečným časovým předstihem oznámen jejich vlastníkům (např. vyvěšením oznámení v místě).
14. Po skončení stavebních prací budou uvedeny všechny stavbou dotčené pozemky a plochy clo
upraveného stavu a taktéž budou splněny oprávněné požadavky vlastníků nemovitostí.
15. Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlas vlastníků nebo i uživatelů stavbou dotčených pozemků se
vstupem na pozemky a s prováděním prací. Souhlas vlastníků a uživatelů dotčených pozemků si
musí investor vyžádat min. 15 dní před zahájením prací.
16. Zařízení staveniště pro stavbu bude dořešeno dle skutečných požadavků dodavatele stavby. Do
vydání kolaudačního souhlasu bude zařízení staveniště odstraněno a pozemky uvedeny do
původního stavu.
17. Předmětná stavba v souladu s ust. * 103 odst. 1 písm. e) bodu 8 stavebního zákona nevyžaduje
vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Její užívání v souladu s ust. ~ 119
stavebního zákona vyžaduje kolaudační souhlas.
18. K závěrečné kontrolní prohlídce pro vydání kolaudačního souhlasu bude mj. předložena PD
skutečného provedení stavby včetně jejího zaměření a protokoly o příslušných revizích, doklady o
majetkoprávním vypořádání (zřízení služebnosti, smlouvy, apod.).
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava

Odůvodnění:
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy obdržel dne 28.12.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby.
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy opatřením ze dne 4.1.2017 oznámil v souladu s ustanovením ~ 87
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v
souladu s ustanovením ~ 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění
námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne
doručení tohoto oznámení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že
právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením * 85 stavebního zákona v daném případě
přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům
pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: pozemky parcelní číslo 527/2, 527/7, 516/3, 514/2,
514/1, 514/6, 570/1, 512/10, 527/11, 527/12, 512/9, 513/3, 513/5, 527/9, 527/1, 526/70, 526/123,
526/107, 526/122, 526/32, 527/4, 526/49, vše v katastrálním území Pávov, pozemek parcelní číslo 465/14
v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické
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a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším
(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou v prosinci 2016 Ing. Lud‘kem Obrdlíkem,
Ečerova 3, 635 00 Brno, IC 633 67 271 a autorizovanou Ing. Luďkem Obrdlíkern (CKAIT 1000695) a
těmito vyjádřeními, stanovisky a podklady:
-

plná moc od žadatele pro Ing. Luďka Obrdlíka (IČ 633 67271)
vyjádření společnosti SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o. z hlediska sítí VO č. 1-I7MU
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace k umístění inž. sítí ze dne 1.12.2016
pod čj. MMJ/OD/34976/20 16-PIT MMJ Odbor dopravy
závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, Odboru dopravy ze dne 5.12.2016 pod čj.
MMJ/OD/22743/20 1 6-TrK
závazné stanovisko vodoprávního úřadu «VÍMJ OŽP odd. vodního hospodářství) ze dne
28.11.2016 pod čj. MMJ/OZP/12338/2016-DoJ
stanovisko Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí jako orgánu ochrany přírody a
krajiny ze dne 7.11.2016 pod č.j. MMJ/OZP/12336/2016
vyjádření Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí jako příslušného orgánu veřejné
správy v odpadovém hospodářství ze dne 9.11.2016 pod čj. MMJ/OZP/12337/20l6
vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí jako správce veřejné zeleně ze
dne 22.11.2016 pod čj. MMJ/OZP/12339/2016-2
sdělení Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování, odd. památkové péče ze dne
8. 12.2016
stanovisko a závazně stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR ze dne 8.12.2016 pod čj.
KRPJ-l 19854-4/CJ-2016-160706
vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 5.12.2016 pod zn. 012596/16
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava ze dne
15.11.2016 pod ev.č. JI-843/20-2016
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne
23.11.2016 pod zn. KH5VJ24552/2016/JIJHOKISme
závazné stanovisko MO CR, Sekce ekonomická a majetková ze dne 15.11.2016 pod sp. zn.
34450/20 16-8201-OUZ-CB
vyjádření spol. Lesy ČR, s.p., správa toků oblast Povodí Vltavy ze dne 16.12.2016 pod č.j.
LCR954/004798/20 16
vyjádření společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (jako správce místních a účelových
komunikací) ze dne 14.11.2016 pod č. 216/16
vyjádření subjektu Dopravní podnik města Jihlavy, as. ze dne 11.11.2016 pod zn. 30/16/11
vyjádření společnosti VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as, ze dne 30.11.2016 pod
čj. DJI 33181VTN-Dvoř./16
vyjádření společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 16.11.2016 pod č.j.
JVAK/201 6/80 1, 1152/20 16/JVAK
vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 2.12.2016 pod zn. 5001404420
vyjádření EON Servisní, s.r.o. ze dne 26.10.2016 a ze dne 18.11.2016
vyjádření společnosti Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.10.20 16
vyjádření společnosti První telefonní společnost s r.o. ze dne 15.11.2016
vyjádření společnosti itself s.r.o. ze dne 11.11.2016 pod čj. 16/004595
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 3.11.2016 pod zn. B30967/16
vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 3.11.2016 pod zn. 161103124620402
vyjádření společnosti České radiokomunikace, as. ze dne 7.11.2016 pod zn.
UPTS/OS/15815 0/20 16
vyjádření Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí jako příslušného orgánu státní
správy lesů ze dne 3 1.1.2017 pod č.j. MMJ/OZP/1258/2017-ChZ
souhlas Státního pozemkového úřadu s umístěním stavby na pozemku parc. č. 526/46 v kú.
Pávov
—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—
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Záměr je v souladu splatným územním plánem statutárního města Jihlavy z roku 2001 včetně jeho
pozdějších změn. Navržený záměr se nachází v ploše OD dopravní vybavenost a systémy, doplňuje
stávající komunikace o světelnou signalizaci.
—

Pro umístění inženýrských sítí v místní komunikaci bylo Magistrátem města Jihlavy, Odborem dopravy
vydáno dne 1.12.2016 rozhodnutí pod čj. MMJ/OD/34976/2016-PIT. Cást podmínek správce MK SMJ
s.r.o. byla do tohoto rozhodnutí zapracována a nejsou tedy uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnuti.
—

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístěni stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení další dotčené osoby:
-

RON Distribuce, a.s., Státní pozemkový úřad, Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast
povodí Vltavy, Statutární město Jihlava, Odbor životního prostředí oddělení služeb v životním
prostředí, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, SLUZBY MESTA
JIHLAVY s.r.o., Správa komunikací, SLUZBY MESTA JIHLAVY s r.o., Veřejné osvětlení a
signalizace, Dopravní podnik města Jihlavy, as., GridServices, s.r.o., E.ON Ceská republika, s. r.
o., Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., vlastníci sousedních pozemků parc. č. 527/2, 527/7,
516/3, 514/2, 514/1, 514/6, 570/1, 512/10, 527/11, 527/12, 512/9, 513/3, 513/5, 527/9, 527/1,
526/70, 526/123, 526/107, 526/122, 526/32, 527/4, 526/49, vše vkatastrálním území Pávov a
pozemku parcelní číslo 465/14v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy
-

-

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník, který není obesílán veřejnou vyhláškou, dostal jeden stejnopis. Pro vyvěšení na
úřední desce je nutno dodat 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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle ~ 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle ~ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Územní rozhodnutí nepozbývá
platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. Uzemní rozhodnuti pozbývá platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
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Podmínky rozhodnuti o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k
jejich konzumaci.

Ing. t~~‘v. r.
vedoucí $ v bního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ~ 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.

16. 07. 2017
Datum vyvěšení‘

Datum sejmutí‘

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od

16. 02. 2017

V elektronické podobě
zveřejněno do‘

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

Podpis

oprávněné

osoby,

Razítko:

~

:~3~Q

Jlni3V~

Po sejmutí této písemnosti ji prosím neprodleně vraťte s potvrzením O jejím vyvěšení.

potvrzující
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Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky):
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí čp. 97/1, 586 01 Jihlava, prostřednictvím
zástupce: Ing. Luděk Obrdlík, IDDS: 8zkthht, Ečerova čp. 955/3, Bystrc, 635 00 Brno 35

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava I
+ internet
vyvěšeno pro: RON Distribuce, as. (IČO -28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice I
vyvěšeno pro: Státní pozemkový úřad, Husinecká čp. 1024/1 la, 13000 Praha
vyvěšeno pro: Lesy Ceské republiky, sp., Správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova čp. 1902,
256 01 Benešov
vyvěšeno pro: Statutární město Jihlava, Odbor životního prostředí oddělení služeb v životním
prostředí, Masarykovo náměstí čp. 97/1, 586 01 Jihlava
vyvěšeno pro: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (ICO
00090450), Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 1
vyvěšeno pro: SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o., Správa komunikací, Havlíčkova čp. 218/64,
586 01 Jihlava
vyvěšeno pro: SLUZBY MESTA JIHLAVY s ro., Veřejné osvětlení a signalizace, Havlíčkova
č.p. 218/64,58601 Jihlava
vyvěšeno pro: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava
vyvěšeno pro: GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 602 00 Brno
vyvěšeno pro: B.ON Ceská republika, s. r. o., F. A. Gerstnera čp. 2151/6,37001 Ceské
Budějovice
vyvěšeno pro: Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. (IC -04084063), Olšanská 268 1/6,
Zižkov, 13000 Praha 3
vyvěšeno pro vlastníky sousedních pozemků parc. č. 527/2, 527/7, 516/3, 514/2, 514/1, 514/6,
570/1, 512/10, 527/11, 527/12, 512/9, 513/3, 513/5, 527/9, 527/1, 526/70, 526/123,
526/107, 526/122, 526/32, 527/4, 526/49, vše v katastrálním území Pávov, pozemek
parcelní číslo 465/14 v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy
-

-

-

Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava (IČO 70885184), Sokolovská
3064/2, 586 01 Jihlava 1
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (ICO -71009311), Tolstého
1914/1 5, 586 01 Jihlava I
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát (ICO
72052147), Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 1
Ministerstvo obrany CR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury (ICO -60162694), Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice 2
Magistrát města Jihlavy, Odbor dopravy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava I
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hosp., ochrana ovzduší,
týrání zvířat, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF,
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo
náměstí 97/1, 58601 Jihlava 1
-

-
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Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení lesního hospodářství a myslivosti,,
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava I

Ostatní (doručení jednotlivě)
Magistrát města Jihlavy, Tajemník, Masarykovo náměstí ě.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Uřad územního plánování, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava 1
+ situace

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

*

8 odst. I písm. c) zákona č. 634/2004

Přílohy
Uzemní rozhodnutí opatřené doložkou o nabytí právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou pro
žadatele po nabytí právní moci rozhodnutí.

