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Oznámení 
zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání 

 

Dne 20.6.2016 podala Obec Jívoví, IČ 00544183, Jívoví č.p.40, 594 51  Křižanov, zastoupená společností IS 

engineering s.r.o., IČ 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22  Přibyslav (dále jen „stavebník“) žádost o vydání 

stavebního povolení na stavbu:  

Inženýrské sítě a komunikace pro RD Jívoví 

- C100 Komunikace a zpevněné plochy 

 na pozemcích  parcela číslo 175/14, 175/18, 175/27, 175/37, 198/8, 524/4, 913/2, 918/2 v katastrálním 

území Jívoví. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby 

bylo vydáno dne 30.3.2016 pod č.j. VÝST/4447/2016/1143/2016-mu.  

Stavba obsahuje: místní komunikaci funkční skupiny D1 s jednosměrným provozem a rychlostí vozidel 20 

km/h, délka komunikace 278,5m a šířka od 3,5 m  do 6,0m, obrusná vrstva asfaltobeton ACO 11. Součástí 

stavby je 13 parkovacích stání, z toho 1 pro osoby ZTP,  protihluková stěna  délky 237m a výšky 3,0m a  

zastávka linkové dopravy. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako speciální stavební úřad 

věcně příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění (dále jen "stavební zákon") oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Současně nařizuje k projednání návrhu 

ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den  

9. srpna 2016 (úterý) v 9:00 hodin, 

se schůzkou pozvaných budova MÚ Velké Meziříčí - Radnice, zasedací místnost č.213. 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit 

nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí 

nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo připojené k žádosti o stavební povolení a bylo získáno 
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před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z 

hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí. 

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 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,  se podle 

ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Nechá-li 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 souladu 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 odst.1 správního řádu stanovuje lhůta do  

15.08.2016. 

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 08.00 – 

17.00 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 

 

 

 

 

 

Pro Městský úřad Velké Meziříčí a Obecní úřad Jívoví: 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského  úřadu  Velké Meziříčí a 

úřední desce Obecního úřadu Jívoví a  současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za den 

doručení písemnosti se považuje 15.den po dni vyvěšení písemnosti na úřední desku  Městského úřadu ve 

Velkém Meziříčí. 

 

Vyvěšeno dne: ....................................                Sejmuto dne: ....................................... 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

 

 



 

 
Č.j.:  DOP/27940/2016 /3994/2016-po/2    Číslo strany:      3 / 3 
 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení dle § 109 a) stavebního zákona a § 144 odst.6 správního řádu (jednotlivě): 

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 

 

Účastníci řízení dle § 109c) a 109 d) stavebního zákona a § 144 odst.2 správního řádu (veřejnou 

vyhláškou): 

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

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

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

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1 

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/156, Lesná, 638 00 Brno 38 

 

Účastníci řízení dle § 109e) a 109 f) stavebního zákona a § 144 odst.2 správního řádu (veřejnou 

vyhláškou): vlastníci pozemků a staveb na nich a oprávnění z věcného břemene k pozemkům parc.č. 913/2, 

512/18, 512/19, 512/20, 512/21, 512/16, 512/14, 512/26, 512/13, 512/22, 512/15, 512/5, 512/2, 177/1, 179/1, 

175/44, 179/2, 175/39, 175/45, 182/2, 182/3, St.185, 198/7 v katastrálním území Jívoví. 

 

Dotčené orgány (jednotlivě): 

Městský úřad Velké Meziříčí, 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 silničního hospodářství Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, 

DS: OVM, ksab3eu 

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