KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel. 564 602 245, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 16070/2022
Sp. zn.: ODSH 1324/2021 PM/SP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“)
jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen „stavební zákon“) a § 16 zákona o pozemních komunikacích obdržel dne 1. 11. 2021 žádost
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupeného na
základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01
Jihlava o vydání stavebního povolení.
Krajský úřad na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení dle § 115 stavebního
zákona vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ

,

kterým p o v o l u j e stavbu:

„I/34 Jitkov – Ždírec nad Doubravou“
V rozsahu následujících stavebních objektů:
 101 – oprava silnice I/34
 181 – DIO
 190.1 – Dopravní značení silnice I/34
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou:
k. ú. Bílek p. č. 270, 272
k. ú. Jitkov p. č. 546/1
k. ú. Oudoleň p. č. 701
k. ú. Slavětín u Oudoleně p. č. 256
k. ú. Sobíňov p. č. 1814
k. ú. Staré Ransko p. č. 461, 462, 507
k. ú. Ždírec nad Doubravou p. č. 413/7, 413/8, 413/9, 423/15, 423/16, 423/2, 423/21, 423/25,
423/29, 423/30, 423/5, 432/17, 432/32, 432/34, 432/35, 777/94, 932/1, 932/2, 932/3, 932/6

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Opravou silnice I/34 bude dotčena pouze stavba silnice I/34, jejímž majetkovým správcem je
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha. K dotčení pozemků, na
kterých je stavba umístěna, nedojde.
Pozemky sousedící se stavbou:
k. ú. Bílek pozemek p. č. dle KN:
237, 242, 271, 233/2, 233/3, 236/1, 236/2, 238/1, 241/2, 243/1, 244/1, 245/3, 245/4, 245/5,
245/6, 245/7, 245/8
k. ú. Jitkov pozemek p. č. dle KN:
st. 1, 62, 83, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 104, 125, 126, 130, 138, 140, 141, 142, 186,
187, 188, 472, 478, 481, 483, 494, 514, 515, 516, 524, 552, 553, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4,
107/11, 107/19, 107/8, 114/1, 124/1, 128/28, 134/1, 134/2, 189/1, 488/1, 488/6, 488/7, 489/2,
517/6, 519/1, 523/2, 61/1, 61/20, 63/2, 67/1, 69/2, 71/1, 71/2, 71/3, 81/19, 81/23, 81/4, 82/2,
467/10, 468, 482, 69/1, 82/1, 489/1, 107/18
k. ú. Oudoleň pozemek p. č. dle KN:
146, 187, 225, 236, 237, 241, 242, 244, 248, 249, 254, 256, 266, 269, 275, 278, 296, 148/10,
148/11, 148/12, 148/4, 148/8, 148/9, 158/20, 160/1, 160/25, 160/36, 160/38, 160/39, 160/40,
160/69, 167/13, 167/7, 171/2, 180/10, 182/1, 182/3, 197/1, 197/2, 199/1, 224/9, 226/8, 245/1,
245/2, 257/1, 257/2, 257/3, 257/5, 273/2, 273/3, 332/8, 333/10, 333/9, 343/1, 343/27, 343/28,
343/31, 343/34, 343/37, 343/42, 343/43, 691/1, 692/2, 696/2, 696/7, 729/1, 160/45
k. ú. Slavětín u Oudoleně pozemek p. č. dle KN:
107, 108, 117, 118, 138, 252, 254, 258, 109/1, 109/2, 113/1, 113/2, 120/1, 121/2, 130/3, 134/1,
134/3, 255/1, 90/2, 253, 76/8
k. ú. Sobíňov pozemek p. č. dle KN:
st. 236, 1784, 1789, 1793, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1812, 1813, 1815, 1816,
1817, 562/5, 590/1, 590/2, st. 199, 1732
k. ú. Staré Ransko pozemek p. č. dle KN:
395, 396, 397, 390/17, 393/1, 393/3, 393/4, 398/1, 398/2, 398/4, 398/5, 398/6, 399/2, 399/3,
402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3, 405/1, 405/3, 405/5, 409/10, 409/11, 409/12
k. ú. Ždírec nad Doubravou pozemek p. č. dle KN:
st. 180, st. 181, st. 213, 522, 524, 525, 538, 541, 558, 559, 560, 561, 602, 603, 604, 605, 685,
806, 1418, 1419, 1432, 1113/8, st. 209/13, 305/2, 308/25, 331/2, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4,
338/5, 338/6, 342/1, 342/125, 342/128, 342/181, 342/183, 342/184, 342/186, 342/187, 342/188,
342/189, 342/191, 342/192, 342/197, 366/26, 366/27, 366/28, 366/29, 366/43, 366/44, 366/46,
366/6, 413/10, 413/19, 423/10, 423/12, 423/13, 423/14, 423/18, 423/19, 423/26, 423/27, 423/28,
423/32, 423/6, 423/7, 423/9, 432/33, 432/36, 432/7, 570/25, 570/8, 689/3, 777/106, 777/112,
777/12, 841/2, 841/4, 855/1, 855/24, 855/25, 855/27, 855/28, 855/29, 855/30, 855/31, 855/32,
855/33, 918/23, 932/10, 932/11, 932/4, 932/5, 932/7, 932/8, 932/9, 938/1, 938/2, 939/8, 944/8,
944/9, 946/10, 946/12, 1113/4, st. 210/3, 549, st. 1083, 1113/7, st. 209/12, st. 177, st. 176/1,
934/1, 934/3, 1424, st 212/1, 855/35, 855/34, 939/9, 939/7, st. 209/2, 570/16, 610, 423/8, 570/8,
570/11, 570/12, 570/13, 570/34, 337/1, 337/10, 337/4, 337/12, 337/5, 337/6, 337/13, 337/14,
423/35, 423/31, 331/36, 331/35, 324/1, 331/15, 308/9, 432/37, 308/64, 432/2, 432/30, 432/47,
432/31, 432/49, 432/7, st. 144/1, st. 144/2, 342/126, 342/182
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Předmětná akce představuje opravu stávající silnice I/34 v úseku od propustku na Jitkovském
potoce u Jitkova až po okružní křižovatku silnic I/34 a II/345 ve Ždírci nad Doubravou. Účelem
stavby je zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak
prodloužení životnosti vozovky.
Provozní staničení úseku je km 134,080 – 141,577. Celková délka úseku je 7,497 km.
Oprava vozovky bude v celé trase prováděna ve stávajících šířkách. Niveleta vozovky zůstane
zachována.
Vlastní stavba se v km 134,08 – 140,46 provozního staničení nachází mimo zastavěné území.
Prochází zde mezi zemědělsky obdělávanými pozemky. V km 140,46 – 141,58 vede průtahem
Nového Ranska a Ždírce nad Doubravou. Silnice I/34 zde prochází zástavbou obce.
Navrhovaná stavba do stávajícího charakteru území nijak nezasahuje a zůstává tak s ním
v souladu. Navrhované stavební úpravy silnice I/34 nijak charakter území nezmění.
Staveniště předmětné stavby se bude pohybovat v prostoru stávající silnice I/34.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala v říjnu 2021 pod
číslem zakázky 20-053-2 společnost BLAHOPROJEKT, s.r.o., IČO: 024 51 379, Čechova
727, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, hlavní inženýr projektu Ing. Jiří
Hovorka, ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavební dozor bude vykonávat Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56,
140 00 Praha 4 v zastoupení na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy
Jihlava.
3. Vstup na pozemky za účelem přípravy, realizace a užívání stavby je věcí soukromoprávního
ujednání stavebníka s dotčenými vlastníky a dalšími osobami.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem
nebo organizací k tomu oprávněnou.
5. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby.
Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich
odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či
vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započetím stavebních
prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
7. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců
těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
8. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit ochranu života osob na staveništi. Dále
stavebník zajistí, aby bylo dodrženo zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Stavba bude realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb.
Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník písemně Krajskému Úřadu Kraje
Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství zhotovitele stavby.
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10. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních
objektů předmětné stavby.
11. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům
i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník
včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy
musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do
prostoru jejich umístění v případě havárie.
12. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené
odstavné plochy.
13. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených
prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to
v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně
stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
14. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů
(§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu
rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci
půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Časový
i plošný rozsah prací v blízkosti vodotečí stavebník omezí z tohoto důvodu na nezbytně
nutnou míru a při stavebních pracích v blízkosti vodotečí bude dbát zvýšené opatrnosti, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno. Na
staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo
zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti
z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti
související s přesunem sypkých materiálů.
17. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických
kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány
pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. Nesmí dojít
ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrologické
poměry v daném území
18. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním
mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou
jejich technického stavu.
19. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění
staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané
lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytečná
zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
20. Stavebník zajistí vhodná opatření k zabránění vnosu zemin do vodotečí v období výstavby,
resp. zajistí jejich průběžné čištění od případných splavenin.
21. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz § 18d vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení
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zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního
povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd.
22. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou
předloženy příslušnému orgánu ochrany přírody před podáním žádosti o kolaudační souhlas.
23. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech
nadzemního či podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a které budou
zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický
zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před jejich zahájením podle
§ 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od
příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby
práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným
souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
24. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na normy upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení
obsažená v příslušných technických normách.
25. Před realizací změn místní úpravy provozu musí stavebník požádat příslušný správní orgán
o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ve shodě s projektovou dokumentací. Případné doplnění místní úpravy
provozu nad rámec projektové dokumentace bude stanoveno před uvedením stavby do
provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního
souhlasu.
26. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do 31. 12. 2023.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Zeměměřičského úřadu, Pod
sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 pod č. j. 2021-08-16_163117543 ze dne 16. 8. 2021.
28. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Agentury logistiky, Regionálního
střediska vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc pod č. j. MO
252000/2021-5512OL ze dne 31. 8. 2021.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Městského úřadu Chotěboř,
Odboru dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř pod č. j. MCH34427/2021/ODAP/BJ, SZ-MCH-7866/2021/ODAP/BJ ze dne 1. 9. 2021.
a) Stávající sjezdy musí být vyrovnány do nové nivelety opravované silnice
b) Dodavatel stavebních prací v rámci uzavírky a objízdných tras požádá Odbor dopravy
a přestupků Městského úřadu Chotěboř před zahájením stavebních prací o stanovení
přechodné úpravy provozu na silnicích v územním obvodu obce s rozšířenou působností
Chotěboř. Objízdné trasy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným
orgánem Policie ČR.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany,
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů
a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha pod č. j. 117546/2021-1150-OÚZBR, spMO 12747/2021-1150-330 ze dne 2. 9. 2021.
a) Po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice I/34 v celém profilu.
Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasíme s omezením daného
průjezdního úseku se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů
nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
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b) V případě úplné uzavírky silnice požadujeme zabezpečit objízdné trasy v těchto
parametrech:


únosnost objektů – min. 70 t



směrové poloměry oblouků 20-30 m



podjezdná výška – 4,5 m



šířka vozovky 7 m

c) Při omezení či uzavírce silnice I/34 nebo II/345 včetně navržených objízdných tras
k provedení zvláštních opatření požadujeme minimálně tři týdny předem tuto skutečnost
oznámit na adresu:
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové
Velké náměstí 33
500 01 Hradec Králové
(kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové, Kateřina
Obermajerová – tel. 973 251 519, email: obermajerova@army.cz)
31. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Labe, státního podniku,
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové pod č. j. PLa/2021/039965
ze dne 16. 9. 2021
32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném vyjádření Městského úřadu
Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Trčků
z Lípy 69, 583 01 Chotěboř pod č. j. MCH-37993/2021/OSÚŽP/ML, SZ-MCH9063/2021/OSÚŽP/ML ze dne 27. 9. 2021
Vyjádření správního orgánu vykonávající státní správu v oblasti odpadového
hospodářství dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále
jen „zákon o odpadech“
a) Investor je povinen do 30 dnů od ukončení investiční akce nebo k žádosti o vyjádření
k užívání stavby předložit orgánu odpadového hospodářství veškeré doklady o předání
vzniklých odpadů so smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem
odpadu a kategorií odpadu. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství
byl předán, identifikační údaje zařízení (název, IČO a IČZ) A DATUM PŘEDÁNÍ
ODPADU. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že čestné prohlášení
o ekologické likvidaci nebo obdobný dokument není považováno za doklad prokazující
zákonné nakládání s odpady.
b) Původce odpadů musí mít v případě komunálního odpadu a stavebního demoličního
odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu
v odpovídajícím množství (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
33. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Policie ČR, Odboru služby
dopravní Policie ČR, Odboru služby dopravní policie, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava pod
č. j.KRPJ-89474-1/ČJ-2021-1600DP-AUG ze dne 9. 9. 2021
Stanovisko ke stavbě a k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích:
a) Na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích,
souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací (viz přílohy) a viz dále.
b) Zvláště i vodorovnému dopravnímu značení je třeba věnovat pozornost a provést
znovuposouzení ve vztahu k provozu a funkčnosti omezení a zákazů. VDZ (obecně)
před realizací plastem bude vyhodnoceno až po samotné realizaci v hladké barvě.
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Nejsou vyloučeny změny VDZ oproti stávajícímu stavu a to ani ve svislém dopravním
značení.
c) Odstranit DZ IS 23 (Památková zóna Přibyslav) v km 139,05 dále odstranit v km 139,3
DZ IS 23 (Památka UNESCO Zelená Hora – Žďár n. S.), současné umístění není
v souladu s Metodickým pokynem KTZ verze 2021.
d) V km 140,2 přidat DZ P1 (levé připojení).
e) V celém úseku extravilánu před změnou „středové dělicí čáry přerušované na středovou
dělicí čáru plnou“ doplnit VDZ V9b (Předběžné šipky).
f) Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 2 písm.
b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, bude ve formě souhlasu vydáno pro
úkon stanovení příslušným orgánem až před uvedením stavby do provozu.
Stanovisko Policie ČR k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích ve
smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:
a) S návrhem DIO pro kompletaci PD předběžně souhlasíme. DIO je nutno přizpůsobit
a odsouhlasit až před zahájením činností dle aktuální situace.
b) Pro omezení provozu při stavbě bude písemné stanovisko vydáno pro samotné
stanovení přechodné úpravy před započetím stavby vzhledem k aktuální dopravní
situaci, kterou v současné době nelze předpokládat. Ohledně přechodného dopravního
značení je nutné ze strany zhotovitele požádat o stanovisko Policii ČR, Územní odbor
Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát.
34. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku správce povodí a vyjádření
správce drobných vodních toků Povodí Vltavy, státního podniku, Závodu Dolní Vltava,
Grafická 36, 150 21 Praha pod č. j. PVL-64076/2021/240-Pl ze dne 2. 11. 2021.
35. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu
Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Trčků
z Lípy 69, 583 01 Chotěboř pod č. j. MCH-45689/2021/OSÚŽP/VJ, SZ-MCH11078/2021/OSÚŽP/VJ ze dne 8. 11. 2021
a) Stavba bude provedena podle předloženého projektu, který vypracovala pod č. zakázky
20-053-2 právnická BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice,
IČO 02451379, vypracoval Ing. Jiří Hovorka, autorizovaný inženýr v oboru dopravní
stavby a městské inženýrství (ČKAIT 0101990).
b) Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména
závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách. Na stavbě budou k okamžité
dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
c) V co největší míře bude zamezeno úniku ropných látek z použité mechanizace do
vodního toku, ostatní vodní linie a jejich okolí. Doporučujeme, aby mechanizace
používaná při stavbě užívala ekologicky nezávadné pohonné hmoty a oleje, které jsou
přírodou lehce odbouratelné.
d) Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění
povrchových vod.
e) Po dokončení prací budou pozemky dotčené stavbou upraveny takovým způsobem, aby
vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
f)

Křížení s vodními toky musí splňovat normu ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
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g) Veškerý stavební materiál, který bude uložen v blízkosti vodních toků, bude zabezpečen
tak, aby při deštích nedocházelo k jeho napadání a splavování do toků. V případě
napadání do koryta vodního toku, musí být beze zbytku odstraněn. Břehy koryt vodních
toků a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu.
h) Budou splněny podmínky vyplývající ze stanoviska Lesů ČR, s.p., vydaného pod č. j.
LCR943/043260/2021 ze dne 02.09.2021:

i)

j)



Opravovaný úsek dlažby bude plynule napojen na stávající konstrukce (zatrubnění).



Při realizaci prací nebudou poškozena koryta vodních toků ani stavby na vodních
tocích.



Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani
zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených
průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.



Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke
zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Používané mechanizační
prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.



Prováděním prací nesmí dojít k poškození břehového porostu. Kácení stromů bude
provedeno pouze v rozsahu dle předložené dokumentace a ze strany investora bude
rovněž řádně projednáno (zejm. zajištění povolení ke kácení). Při kácení nebude
poškozeno koryto vodního toku. V případě, že při kácení napadá dřevní hmota do
koryta toku, bude neprodleně a beze zbytku odklizena.



Zásah do koryta toku musí být ze strany investora projednán v souladu s platnou
legislativou. Upozorňujeme, že vodní tok je ze zákona tzv. významný krajinný prvek
(VKP), který je definován v § 3, odst. 1, písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb. v platném znění. Kompetentní k posouzení, zda plánovaným
zásahem může dojít k zásahu do VKP, je odbor životního prostředí příslušné obce s
rozšířenou působností.



V souladu s § 52 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., je příslušný vlastník stavby
povinen ve veřejném zájmu dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby
neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti škodám
působeným vodou a odchodem ledu.

Budou splněny podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe, státní podnik, vydaného
pod č. j. PLa/2021/039965 ze dne 16.09.2021:


Stavební materiál požadujeme zajistit tak, aby nemohlo docházet k jeho splavování
do vodního toku Doubrava.



Stavbou nesmí být ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.

Budou splněny podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik,
vydaného pod značkou PVL-64076/2021/240-Pl ze dne 02.11.2021:


Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod
zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě
budou prostředky pro zneškodnění případné havárie.



Stavební materiál nebude ukládán v místech, kde by mohl zhoršovat jakost
povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (např. v těsné blízkosti koryt
vodních toků nebo v místech soustředěného odtoku).
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Vhodnými opatřeními bude zabráněno znečištění toku materiálem ze stavby, pokud
ke znečištění dojde, bude co nejdříve odstraněno.



Případné narušení stávajícího koryta dotčeného vodního toku při realizaci stavby
bude uvedeno do náležitého stavu.



Odvodnění bude provedeno tak, aby nedocházelo k zanášení, vymílání a splachu
okolního terénu do koryta toku. Propustky budou vyčištěny a opraveny /nátokové
a výtokové čela/.



Zahájení a ukončení prací bude oznámeno úsekovému technikovi p. Tichému
(tel. 723 800 223, email: petr.tichy@pvl.cz).



Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené chodem
velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na
toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.

36. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti T-mobile Czech
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 pod č. j. E19362/21 ze dne 14. 4. 2021.
37. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Osvětlení
a energetické systémy a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 pod č. j.
VPD_2021_1467 ze dne 26. 8. 2021.
38. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření městyse Krucemburk, Náměstí
Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk pod č. j. 238/2021/MK ze dne 26. 8. 2021.
39. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Lesy České
republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové pod č. j. LCR943/043260/2021,
LCR0020530/2021 ze dne 2. 9. 2021.
40. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Vodovody
a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod pod č. j.
VAK/S/2021/0258 ze dne 9. 9. 2021.
41. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., IČO: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín pod č. j. 001118170984 ze dne 21. 9.
2021 a pod č. j. 001118170987 ze dne 21. 9. 2021.
42. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti GasNet Služby,
s.r.o., IČO: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno pod č. j. 5002448448 ze dne 22. 9.
2021.
43. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti CETIN a.s.,
IČO: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 pod č. j. 768775/21 ze dne
23. 9. 2021.
44. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod,
p. o., Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod ze dne 9. 9. 2021.
45. Předmětnou stavbu lze následně trvale užívat pouze na základě předchozího kolaudačního
souhlasu vydaného speciálním stavebním úřadem.
Toto rozhodnutí dále navazuje zejména na následující stanoviska a samostatná rozhodnutí:


Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebního
řádu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava pod č. j.: KUJI 71961/2021, sp. zn.: OUP
340/2021 Kr-2 ze dne 30. 8. 2021
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Sdělení Městského úřadu Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové
péče, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř pod č. j. MCH-33457/2021/UP,GAPP/PM, SZMCH-8122/2021/UP,GAAPP/PM ze dne 1. 9. 2021



Závazné stanovisko k zásahu do VKP Městského úřadu Chotěboř, odboru stavebního
úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01
Chotěboř pod č. j. MCH-48288/2021/OSÚŽP/CI, SZ-MCH-11771/2021/OSÚŽP/CI ze dne
25. 11. 2021

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů jsou:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupené na
základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01
Jihlava

Odůvodnění
Dne 1. 11. 2021 podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 56,
145 05 Praha 4, zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská 10a,
58601 Jihlava (dále jen „ŘSD ČR, Správa Jihlava“) ke krajskému úřadu žádost o stavební
povolení pro stavbu „I/34 Jitkov – Ždírec nad Doubravou“ v rozsahu následujících stavebních
objektů: SO 101 oprava silnice I/34, SO 181 DIO a SO 190.1 Dopravní značení silnice I/34.
Krajský úřad po prostudování projektové dokumentace a všech náležitostí ke stavebnímu řízení
zjistil, že v dokladové části chybí souhlas Povodí Vltavy jako správce povodí z důvodu křížení
s toky Jitkovský, Střížovský a Oudoleňský potok, souhlas Městského úřadu Chotěboř
(vodoprávního úřadu) k rekonstrukci propustků ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o
vodách a stanoviska Policie ČR, příslušného dopravního inspektorátu jako orgánu státní správy
ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Krajský úřad tedy
písemností pod č. j. KUJI 98649/2021, ODSH 1324/2021 PM/SP vyzval stavebníka k doplnění
podkladů a řízení přerušil.
Dne 7. 12. 2021 stavebník doplnil projektovou dokumentaci o potřebné doklady.
Krajský úřad dne 20. 1. 2022 oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní
správy a všem známým účastníkům řízení písemností pod č. j. KUJI 5427/2022, sp. zn. ODSH
1324/2021 PM/SP.
Krajský úřad současně ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen
„zákon o urychlení výstavby“) poučil účastníky, že na toto řízení se vztahuje zákon o urychlení
výstavby.
Dle § 114 stavebního zákona mohli účastníci 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 nebo 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 rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží. V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.
Součástí projektové dokumentace je vyjádření obce Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň
pod č. j. 72/OUOu/2021/2 ze dne 10. 9. 2021, ve kterém uvedená obec mimo jiné požaduje
prodloužit propustek pod silnicí III/3509 proti směru staničení s vytvořením šikmého čela, aby
bylo možné rozšíření nároží křižovatky. Krajský úřad toto vyjádření nepovažuje za námitku
k provádění stavby. Současně konstatuje, že předmětná křižovatka není součástí stavebního
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záměru, a nepožadoval tedy po stavebníkovi úpravu projektové dokumentace dle uvedeného
vyjádření.
Stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníků inženýrských sítí a dalších subjektů byla
zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že krajskému úřadu jsou známy poměry na staveništi a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona od místního šetření. V průběhu řízení krajský úřad přezkoumal předloženou žádost
o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky
řízení a s dotčenými orgány státní správy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje
obecné technické podmínky na výstavbu, je zpracována v souladu s územně plánovací
dokumentací a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože krajský úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby,
rozhodl po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru
dopravy a silničního hospodářství.
V Jihlavě dne 18. 2. 2022

Bc. Matěj Petr
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
elektronicky podepsáno

Žadatel je dle položky 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů osvobozen od úhrady správního poplatku.
Toto stavební povolení musí být vyvěšeno na úřední desce úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina, Obecního úřadu Jitkov, Obecního úřadu Oudoleň, Obecního úřadu
Slavětín, Obecního úřadu Sobíňov, Úřadu městyse Krucemburk a Městského úřadu
Ždírec nad Doubravou po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí stavebního povolení:
Prosíme o vrácení potvrzení zdejšímu odboru.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního
zákona – stavebník:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 659 93 390 zastoupené Ing.
Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) stavebního
zákona – vlastníci pozemků, na nichž bude stavba prováděna:
Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. d) stavebního
zákona – vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ti, kdo mají
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich
práva prováděním stavby přímo dotčena
T-mobile Czech Republic a.s., IČO: 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
GasNet Služby, s.r.o., IČO: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Osvětlení a energetické systémy a.s., IČO: 250 88 092, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO: 481 73 002, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův
Brod
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., IČO: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Lesy České republiky, s. p., IČO: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 58263 Ždírec nad Doubravou
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají k sousednímu pozemku
nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu (v souladu se stavebním
zákonem identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. dle KN
v katastrálním území Bílek:
237, 242, 271, 233/2, 233/3, 236/1, 236/2, 238/1, 241/2, 243/1, 244/1, 245/3, 245/4, 245/5,
245/6, 245/7, 245/8
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. dle KN
v katastrálním území Jitkov:
st. 1, 62, 83, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 104, 125, 126, 130, 138, 140, 141, 142, 186,
187, 188, 472, 478, 481, 483, 494, 514, 515, 516, 524, 552, 553, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4,
107/11, 107/19, 107/8, 114/1, 124/1, 128/28, 134/1, 134/2, 189/1, 488/1, 488/6, 488/7, 489/2,
517/6, 519/1, 523/2, 61/1, 61/20, 63/2, 67/1, 69/2, 71/1, 71/2, 71/3, 81/19, 81/23, 81/4, 82/2,
467/10, 468, 482, 69/1, 82/1, 489/1, 107/18
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. dle KN
v katastrálním území Oudoleň:
146, 187, 225, 236, 237, 241, 242, 244, 248, 249, 254, 256, 266, 269, 275, 278, 296, 148/10,
148/11, 148/12, 148/4, 148/8, 148/9, 158/20, 160/1, 160/25, 160/36, 160/38, 160/39, 160/40,
160/69, 167/13, 167/7, 171/2, 180/10, 182/1, 182/3, 197/1, 197/2, 199/1, 224/9, 226/8, 245/1,
245/2, 257/1, 257/2, 257/3, 257/5, 273/2, 273/3, 332/8, 333/10, 333/9, 343/1, 343/27, 343/28,
343/31, 343/34, 343/37, 343/42, 343/43, 691/1, 692/2, 696/2, 696/7, 729/1, 160/45
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. dle KN
v katastrálním území Slavětín u Oudoleně:
107, 108, 117, 118, 138, 252, 254, 258, 109/1, 109/2, 113/1, 113/2, 120/1, 121/2, 130/3, 134/1,
134/3, 255/1, 90/2, 253, 76/8
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. dle KN
v katastrálním území Sobíňov:
st. 236, 1784, 1789, 1793, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1812, 1813, 1815, 1816,
1817, 562/5, 590/1, 590/2, st. 199, 1732
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. dle KN
v katastrálním území Staré Ransko:
395, 396, 397, 390/17, 393/1, 393/3, 393/4, 398/1, 398/2, 398/4, 398/5, 398/6, 399/2, 399/3,
402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3, 405/1, 405/3, 405/5, 409/10, 409/11, 409/12
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. dle KN
v katastrálním území Ždírec nad Doubravou:
st. 180, st. 181, st. 213, 522, 524, 525, 538, 541, 558, 559, 560, 561, 602, 603, 604, 605, 685,
806, 1418, 1419, 1432, 1113/8, st. 209/13, 305/2, 308/25, 331/2, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4,
338/5, 338/6, 342/1, 342/125, 342/128, 342/181, 342/183, 342/184, 342/186, 342/187, 342/188,
342/189, 342/191, 342/192, 342/197, 366/26, 366/27, 366/28, 366/29, 366/43, 366/44, 366/46,
366/6, 413/10, 413/19, 423/10, 423/12, 423/13, 423/14, 423/18, 423/19, 423/26, 423/27, 423/28,
423/32, 423/6, 423/7, 423/9, 432/33, 432/36, 432/7, 570/25, 570/8, 689/3, 777/106, 777/112,
777/12, 841/2, 841/4, 855/1, 855/24, 855/25, 855/27, 855/28, 855/29, 855/30, 855/31, 855/32,
855/33, 918/23, 932/10, 932/11, 932/4, 932/5, 932/7, 932/8, 932/9, 938/1, 938/2, 939/8, 944/8,
944/9, 946/10, 946/12, 1113/4, st. 210/3, 549, st. 1083, 1113/7, st. 209/12, st. 177, st. 176/1,
934/1, 934/3, 1424, st 212/1, 855/35, 855/34, 939/9, 939/7, st. 209/2, 570/16, 610, 423/8, 570/8,
570/11, 570/12, 570/13, 570/34, 337/1, 337/10, 337/4, 337/12, 337/5, 337/6, 337/13, 337/14,
423/35, 423/31, 331/36, 331/35, 324/1, 331/15, 308/9, 432/37, 308/64, 432/2, 432/30, 432/47,
432/31, 432/49, 432/7, st. 144/1, st. 144/2, 342/126, 342/182
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení
doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného
úřadu po dobu 15 dnů:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též
příslušným obecním úřadům:
Obecní úřad Jitkov, Jitkov 60, 583 01 Jitkov
Obecní úřad Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň
Obecní úřad Slavětín, Slavětín 7, 582 63 Slavětín
Obecní úřad Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov
Úřad městyse Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 58263 Ždírec nad Doubravou
Dotčené orgány a další subjekty na vědomí:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického
46, 587 24 Jihlava
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 779 00
Olomouc
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské
vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
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Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, Trčků z Lípy 69,
583 01 Chotěboř
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01
Jihlava
Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního
prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580
01 Havlíčkův Brod
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, IČO: 000 90 450, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, IČO: 000 83 607, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův
Brod
Městský úřad Ždírec nad Doubravou, oddělení výstavby města, Školní 500, 582 63 Ždírec nad
Doubravou
Obec Jitkov, Jitkov 60, 583 01 Jitkov
Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň
Obec Slavětín, Slavětín 7, 582 63 Slavětín
Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov
Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk

Petr Matěj Bc.
REFO_ODSH-D
oddělení dopravy
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