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

 

Rozhodnutí  
 

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

úřad věcně příslušný  dle ustanovení § 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"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 

až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 20.6.2016, kterou 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“) a na základě provedeného řízení vydává podle § 

115 stavebního zákona a § 18b až 18g vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění 

stavební povolení 

na stavbu:  

IS a komunikace pro RD Jívoví - C100 Komunikace a zpevněné plochy 

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

Jívoví (dále jen „stavba“). 

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. 

 

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracovala společnost PROfi Jihlava spol. s r.o., autorizovaný inženýr ing. Jan Sedlák, ČKAIT 

1003073; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2) Stavba bude provedena na pozemcích  parcela číslo 175/14, 175/27, 175/37, 198/8, 524/4, 913/2, 

918/2 v katastrálním území Jívoví. 

3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

5) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o  technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příloha č.2, ve znění pozdějších 

předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem. 

6) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

7) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí 

být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba 

ponechat na místě do doby dokončení stavby. 

8) Požadavky z vyjádření  a stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, které jsou součástí 

dokumentace stavby a které budou respektovány při provádění stavby: 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie č.j. KRPJ-

86731-6/ČJ-2015-160 ODP-AUG ze dne 8.6.2016. 

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

006358/11300/2015 ze dne 21.12.2015. 

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

dne 24.8.2015, č.j. ŽP/41566/2015/5836/2015-RYBAR ze dne 20.1.2016,  č.j. 

ŽP/42848/2015/5982/2015-vrano ze dne 6.11.2015, tato  vyjádření jsou přílohou a nedílnou 

součástí dokumentace stavby. 

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

30.7.2015, toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí dokumentace stavby. 

 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina č.j.: KHSV/08129/2016/ZR/HOK/Mal   ze dne 

26.5.2016, toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí dokumentace stavby. 

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

11.8.2015, toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí dokumentace stavby. 

 RWE Distribuční služby s.r.o. , č.j.: 5001222370 ze dne 10.12.2015, toto vyjádření je přílohou a 

nedílnou součástí dokumentace stavby. 

 E.ON Servisní, s.r.o., č.j: P11356-16076547  ze dne 19.8.2016, toto vyjádření je přílohou a 

nedílnou součástí dokumentace stavby. 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 651866/15 ze dne 24.7.2015, toto vyjádření je 

přílohou a nedílnou součástí dokumentace stavby. 

 Povodí Moravy s.p., č.j.: PM040165/2015-203/Hoj  ze dne 26.10.2015, toto vyjádření je 

přílohou a nedílnou součástí dokumentace stavby. 

9) Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou 

stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu 

provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 

10) Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi 

dle § 178 - § 183 stavebního zákona. 

11) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i 

nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

12) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 

stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 

13) Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení. 

14) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení 

kontrolní prohlídky stavby:  

 Vytýčení prostorové polohy stavby 
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 Před zahájením zkušebního provozu stavby 

 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby po jejím celkovém dokončení 

 Kontrolní prohlídka stavby bude provedena (dle § 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb.), v souladu 

s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu 

úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat. 

15) Pokud budou v průběhu provádění stavby vznikat nebezpečné odpady ve smyslu zákona č. 

185/2001 Sb., specifikované v projektové dokumentaci stavby, je dle § 4 písm.a) zákona č. 

185/2001 Sb. nutné, aby původce odpadů předem požádal o souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, případně Krajský úřad kraje 

Vysočina dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. V případě vzniku stavebních odpadů či výkopové 

zeminy je třeba s nimi nakládat následujícím způsobem: Pokud původce hodlá tyto odpady využívat 

v areálu stavby, při jejíž realizaci budou tyto odpady vznikat, nebude se jednat o provoz zařízení ke 

zneškodňování odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. V případě, že původce hodlá tyto 

odpady využít jinde než v areálu stavby, jedná se dle § 14 odst. 1 o zařízení k využívání odpadů – 

technologie R11, jehož provoz je možný jen se souhlasem Krajského úřadu kraje Vysočina. 

Původce stavebních odpadů může předat odpady pouze oprávněné osobě, která má souhlas 

Krajského úřadu k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů, k využití nebo odstranění odpadů 

podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. nebo provozuje zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 

185/2001 Sb. (zařízení, které není určeno k nakládání s odpady, ale využívá odpady, které mají 

stejné kvalitativní vlastnosti jako vstupní suroviny. Další povinnosti původce odpadů plynou 

z ustanovení celého zákona, zejména pak z § 16 odst. 1 písm.a)-l), a dále odst.2-4 zákona č. 

185/2001 Sb. 

16) Pro omezení prašnosti při výstavbě bude v případě potřeby zajištěno kropení a čištění dotčených 

komunikací. 

17) Hlukově náročné zemní a stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 8:00 do 16:00 

v pracovní dny. 

18) Před uvedením stavby do trvalého užívání bude proveden zkušební provoz stavby. V rámci 

zkušebního provozu zajistí stavebník (popř. zhotovitel) u akreditované nebo autorizované laboratoře 

ověření účinnosti provedených protihlukových opatření, tzn., že bude orgánu ochrany veřejného 

zdraví předložen protokol o měření hluku z dopravy ze silnice I/37 v denní a noční době 

vyhotovený držitelem osvědčení o akreditaci  nebo držitelem autorizace, který prokáže, že jsou 

dodrženy hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Měření musí být provedeno 

v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb krajních rodinných domů na pozemcích 

parc.č. 175/37 a 175/14 v k.ú. Jívoví při vjezdu a výjezdu z obytného souboru. Pokud nebudou 

příslušné hygienické limity dodrženy, bude nutno před uvedením stavby do trvalého provozu 

zrealizovat účinná protihluková opatření a ověřit je novým kontrolním měřením hluku. Po 

vyhodnocení zkušebního provozu stavby požádá stavebník  orgán ochrany veřejného zdraví o 

vydání závazného stanoviska k užívání stavby, a to před podáním žádosti  o vydání kolaudačního 

souhlasu.  

19) Před ukončením  zkušebního provozu stavby bude stavebníkem stavebnímu úřadu ve smyslu § 122 

stavebního zákona stavebnímu úřadu včas  ( nejméně 30 dnů předem) podána žádost o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Před započetím užívání stavby musí být provedeny a 

vyhodnoceny zkoušky a revize podle platných právních předpisů, normových hodnot nebo 

smluvních podmínek a k závěrečné kontrolní prohlídce předloženy zejména: dokumentace 

skutečného provedení stavby (§121 stavebního zákona), geometrický plán zaměření stavby, doklad 

o geodetickém zaměření stavby (u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím) v listinné 

podobě i v prostředí MicroStation (v souřadnicovém systému S-JTSK a ve formátu dgn). K ústnímu 

jednání při závěrečné kontrolní prohlídce stavby je stavebník povinen předložit doklady o 

výsledcích předepsaných zkoušek a měření, atesty a certifikáty použitých materiálů a výrobků, 

potvrzení o likvidaci stavební sutě, kolaudaci vodohospodářské části stavby, stanoviska správců 

dotčených inženýrských sítí o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění 

podmínek ochrany zařízení v jejich správě, dotčených realizací stavby. 
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Označení účastníků řízení podle § 109 a) stavebního zákona a § 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, zastoupená společností IS engineering s.r.o., 

IČ 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22  Přibyslav 

 

Odůvodnění: 

Dne 20.6.2016 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: IS a komunikace pro 

RD Jívoví - C100 Komunikace a zpevněné plochy na pozemku pozemková parcela číslo 175/14, 175/27, 

175/37, 198/8, 524/4, 913/2, 918/2 v katastrálním území Jívoví, kterou podal 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. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Souhlas dle § 15 odst.2 stavebního zákona pro stavbu vydal odbor výstavby a reg. rozvoje Městského 

úřadu ve Velkém Meziříčí dne 20.4.2016  pod č.j. VÝST/15985/2016/1143/2016-mu.  

Územní rozhodnutí pro stavbu vydal odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí 

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

Rozhodnutí o povolení připojení stavby na silnici I/37 v obci Jívoví vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, 

odbor dopravy a silničního hospodářství dne 26.1.2016 pod č.j. KUJI 7934/2016, sp.zn. ODSH 126/2016-

Ko/SN. 

Rozhodnutí o povolení k provádění stavby v ochranném pásmu silnice I/37 v obci Jívoví vydal Krajský 

úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 20.1.2016 pod č.j. KUJI 5831/2016, 

sp.zn. ODSH 132/2016-Ko/OP. 

Jako účastníky stavebního řízení přizval stavební úřad vlastníky dotčených pozemků a staveb na 

pozemcích a vlastníky sousedních pozemků a staveb, jež by mohly být prováděním stavby dotčeny. 

Stavební úřad opatřením ze dne 7.7.2016 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům 

řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 9.8.2016, o jehož 

výsledku byl sepsán protokol. V průběhu řízení ani při ústním jednání nebyly k záměru stavby uplatněny 

námitky a připomínky. 

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z 

hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 

zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena 

práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou 

oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky 

dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení: 

 Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková č.j. MOCR 12492-387/2015-6440 ze 

dne 18.8.2015 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie č.j. KRPJ-

86731-6/ČJ-2015-160 ODP-AUG ze dne 8.6.2016. 

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

006358/11300/2015 ze dne 21.12.2015. 

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

dne 24.8.2015, č.j. ŽP/41566/2015/5836/2015-RYBAR ze dne 20.1.2016,  č.j. 

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

 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/08129/2016/ZR/HOK/Mal   ze dne 

26.5.2016. 

 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina č.j. HSJI-3958-2/ZR-2015 ze dne 11.8.2015 

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

11.8.2015. 

 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ze dne 13.8.2015 

 RWE Distribuční služby s.r.o. , č.j.: 5001222370 ze dne 10.12.2015. 

 E.ON Servisní, s.r.o., č.j: P11356-16076547  ze dne 19.8.2016. 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 651866/15 ze dne 24.7.2015. 

 Povodí Moravy s.p., č.j.: PM040165/2015-203/Hoj. 
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Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 stavebního zákona:  

a) stavebník: Obec Jívoví, IČ 00544183, Jívoví č.p.40, 594 51  Křižanov, zastoupená společností IS 

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

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: Ředitelství silnic a dálnic 

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

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem  

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

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu 

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., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

1, DS: PO, 3534cwz 

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

1, DS: PO_R, 3qdnp8g 

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

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

PO, siygxrm 

 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a  ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 

odpovídající věcnému břemenu: 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, 175/18,  179/1, 175/44, 179/2, 175/39, 175/45, 182/2, 182/3, St.185, 198/7 

v katastrálním území Jívoví. 

 

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. Včas podané a 

přípustné odvolání má odkladný účinek. 

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

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 

rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 

odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 

uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, 

musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je 

povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam 

až do dokončení stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 

moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost 

stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního 

povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o 

tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 
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Vzhledem k tomu, že se stavba může nacházet v území s archeologickými nálezy, upozorňuje stavební 

úřad stavebníka na povinnosti plynoucí z ustanovení § 22 odst. 2 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči, v platném znění, zejména povinnost oznámit od doby přípravy stavby tento záměr 

Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. 

 

otisk úředního razítka 

 

vedoucí odboru v.r. 

Ing. Jiří Pospíchal 

 

Za správnost vyhotovení: 

Ing. Jiří Pospíchal 

odbor dopravy a silničního hospodářství 
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Poplatek: 

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

stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 10000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové 

hodnotě 10000,- Kč byl uhrazen. 

 

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. 

 

 

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): 

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  

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, 175/18,  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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