
 

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz, 
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm, 
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100 
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
 

 
Číslo jednací:  VÝST/4447/2016 /1143/2016-mu Dne: 30. března 2016 

  Vyřizuje: Ing. František Mužátko 

  Telefon: 566 781 201 

  E-mail: muzatko@velkemezirici.cz 

  Datová schránka: gvebwhm 

 

Obec Jívoví, IČ 00544183, Jívoví č.p.40, 594 51  Křižanov 

 

zastoupená  

 

IS engineering s.r.o., IČ 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22  Přibyslav 

 

                            Územní rozhodnutí  
                                                    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Výroková část: 

Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad věcně příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona, 

kterou dne 1.2.2016 podala  Obec Jívoví, IČ 00544183, Jívoví č.p.40, 594 51  Křižanov zastoupená  IS 

engineering s.r.o., IČ 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22  Přibyslav (dále jen "stavebník") a na základě 

tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění:  

rozhodnutí o umístění stavby: 

  IS a komunikace pro RD Jívoví 

(dále jen "stavba"), na pozemcích p.č.175/14, 175/18, 175/27, 175/37, 198/8, 524/4, 913/2 a 918/2 v 

katastrálním území Jívoví. 

 

Popis:  

Inženýrské sítě a komunikace pro plánovanou stavbu 9 rodinných domů o následujícím rozsahu :  

Komunikace a zpevněné plochy  ( komunikace, chodníky, protihluková stěna ) 

Dešťová kanalizace  DN 300 mm – délka 246 m, DN 400 mm – délka 140,35 m 

Vodovod – celková délka  465,59 m, prům. 90 mm 

Vodovodní přípojky  - 9 ks průměr. 32 mm 

Dešťové přípojky  - 9 ks prům. 150 mm 

Veřejné osvětlení  a rozvod NN – zemní kabelové rozvody , 12 osvětlovacích bodů 

STL plynovod – PE 100 celková délka  246,00 m, 9 ks STL přípojek prům. 32 mm 
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcela číslo 175/14, 175/18, 175/27, 175/37, 198/8, 524/4, 

913/2 a 918/2 v katastrálním území Jívoví, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je 

nedílnou součástí  projektové dokumentace. 

2. Umístění bude provedeno podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou 

vypracoval  Ing. Jan Sedlák ,  případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 

stavebního úřadu. 

3. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, v platném znění. 

4. Při realizaci stavby budou dodržena dále uvedená stanoviska a rozhodnutí  dotčených orgánů, 

správců sítí a toků , která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace : 

 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j.: ŽP/29284/2015/386/2015-pa ze dne 

24.8.2015, ŽP/42848/2015/5982/2015-vrano  ze dne 6.11.2015 . 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy  a silničního hospodářství  č.j. KUJI 7934/2016, 

Sp.Zn. ODSH 126/2016-Ko/SN ze dne 26.1.2016, č.j. KUJI 7938/2016, Sp.Zn. ODSH 

119/2016-Ko/IS z 26.1.2016  a  KUJI 5831/2016, Sp.Zn. ODSH  132/2016-Ko/OP ze dne 

20.1.2016    . 

 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a SH č.j.: DOP/29779/2015/16/2015-krej ze dne 

30.7. 2015. 

 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina č.j.: KHSV/15279/2015/ZR/HOK/Mal ze dne 2.9. 

2015. 

 HZS Kraje Vysočina č.j.: HSJI-3858-2/ZR-2015   ze dne 11.8. 2015. 

 Policie ČR , Kraje Vysočina č.j. : KRPJ-86731-1/Čj-2015-1600DP-AUG ze dne 2.11. 2015 . 

 Jihomoravské plynárenské, a.s. Brno č.j.: 500122370 ze dne 10.12. 2015 a  č.j. 5001223  ze dne 

9.12. 2015.  

 E.ON Česká republika, s.r.o. č.j.: P11356-16076547 ze dne 19.8. 2015. 

 Telefónica O2 Czech Republic a.s. č.j.: 651866/15 ze dne 24.7. 2015 . 

 Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou č.j.: ZR/3135/2015-Ma ze dne 

11.8. 2015. 

 Povodí Moravy s.p., č.j.: PMO40165/2015-203/Hoj ze dne 26.10.2015. 

 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  ze dne 13.8. 2015 . 

 Ředitelství silnic a dálnic  ČR  Jihlava č.j. 9635 ŘSD/39200/2015 ze dne 11.1.2016 a ze dne 

21.12.2015.    

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 

Obec Jívoví, IČ 00544183, Jívoví č.p.40, 594 51  Křižanov 

IS engineering s.r.o., IČ 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22  Přibyslav 

Odůvodnění:   Dne 1.2.2016 podala  Obec Jívoví, IČ 00544183, Jívoví č.p.40, 594 51  Křižanov 

zastoupená  IS engineering s.r.o., IČ 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22  Přibyslav žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. Stavební úřad 

opatřením ze dne 15.2.2016 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům 

a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných 

stanovisek, námitek a připomínek. 

Vzhledem k tomu, že je pro dané území vydán územní plán, bylo oznámení o zahájení územního řízení 

oznamováno účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a  

jelikož  stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení záměru, upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit 

námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona 

bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 

úřadu Velké Meziříčí a Obecního úřadu Jívoví.  Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce 

bylo oznámení považováno za doručené. 
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Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně: 

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona  

a) žadatel : 

Obec Jívoví, IČ 00544183, Jívoví č.p.40, 594 51  Křižanov 

IS engineering s.r.o., IČ 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22  Přibyslav 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 

Obec Jívoví  

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 

Anežka Horká, Jívoví č.p.90, 594 51 Křižanov 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p.546/56, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 

majitelé parcel : 913/2, 512/18, 512/19, 512/20, 512/21, 512/16, 512/14, 512/26, 512/13, 512/22, 512/15, 

512/5, 512/2177/1, 179/1, 175/44, 179/2, 175/39, 175/45, 182/2, 182/3, st.185, 198/7 v k.ú. Jívoví . 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady prokazujícími vlastnické 

nebo jiné právo provést stavbu a výše uvedenými  stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí 

a účastníků řízení . 

K žádosti byl dále doložen : 

Souhlas s vynětím pozemků: pozemková parcela číslo 175/14,  175/27 a 175/37 v katastrálním území 

Jívoví ze ZPF vydal Městský úřad Velké Meziříčí odbor životního prostředí dne 20.1.2016 pod č.j. 

ŽP/41566/2015/5836/2015-RYBAR. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a 

podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: 

Umísťovaná stavba je v souladu: 

- se schválenou územně plánovací dokumentací obce Jívoví 

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré 

náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, dokumentace 

stavby je v souladu s přílohou č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., je v souladu s ustanovením vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o  technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a 

dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, v platném znění. 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí 

zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek 

stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své 

podmínky uplatnily ve stavebním řízení. 

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění 

vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu Kr.úřadu kraje 

Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. (Za den doručení je 

považován patnáctý den po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost na úřední desce Městský 

úřad Velké Meziříčí.)  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k 

jejich konzumaci. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební 

povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, 

nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení 

zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. 

Územní rozhodnutí 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. 

 

vedoucí odboru v.r. 

Ing.Antonín Kozina 

 

Za správnost vyhotovení: 

Ing. František Mužátko 

odbor výstavby a regionálního rozvoje 

 

 

 

 

Pro Městský úřad Velké Meziříčí a Obecní úřad Jívoví : 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce  úřadu  po dobu 15 dnů a současně též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce) po dobu 15 dnů. Za den doručení oznámení 

se považuje 15. den po dni vyvěšení oznámení na úřední desku . 

 

Vyvěšeno …………………………………………   Sejmuto …………………………………………. 

 

     

Razítko a podpis ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve 

výši 20000,- Kč  byl uhrazen dne 18.02.2016. 

 

 

 

 

 



 

 
Č.j.:  VÝST/4447/2016 /1143/2016-mu    Číslo strany:      5 / 5 
 

Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: 

 

Obec Jívoví, Jívoví č.p.40, 594 51 Křižanov, DS: OVM, cc3bg6a 

IS engineering s.r.o., Dvorek č.p.401, 582 22 Přibyslav, DS: PO, vpmcxcm 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p.546/56, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz 

Anežka Horká, Jívoví č.p.90, 594 51 Křižanov 

 

Majitelé sousedních parcel : 913/2, 512/18, 512/19, 512/20, 512/21, 512/16, 512/14, 512/26, 512/13, 

512/22, 512/15, 512/5, 512/2177/1, 179/1, 175/44, 179/2, 175/39, 175/45, 182/2, 182/3, st.185, 198/7 

v k.ú. Jívoví . 

 

Správci sítí  : 

 

Ředitelství silnic a dálnic Jihlava, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava 1 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t 

E.ON Česká republika, s. r. o. Brno, Lidická 36, 659 44 Brno, DS: PO, 3534cwz 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvko, Kosovská č.p.16, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 

3qdnp8g 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská č.p.1133, 591 01 

Žďár nad Sázavou 1, DS: PO, siygxrm 

 

 

Dotčené orgány: 

 

MěÚ - odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická č.p.29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

MěÚ - odbor životního prostředí, Radnická č.p.29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce č.p.4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ntdaa7v 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, Ždár nad 

Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, DS: OVM_R, py2ivam 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického č.p.2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc 

Krajský úřad kraje Vysočina odbor dopravy a sil.  hosp. , Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, 

ksab3eu 
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