MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455121, fax. 565455133, e-mail: papezova@mestopacov.cz

Č.j. MP/12486/2020/OD/Pa
Spis.zn.: OD.07476/2020/Pa
Vyřizuje: Papežová Marie

Pacov, dne 12.10.2020

Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“)
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), v souladu s § 16 zákona o pozemních komunikacích a s § 110 stavebního zákona,
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,
kterou dne 12.6.2020 v zastoupení Kraje Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33
Jihlava, zastoupeného hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, který je zastoupený Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizace, IČ 000 90 450, Kosovská č.p. 1122/16, 596 01
Jihlava, která je zastoupená ředitelem organizace Ing. Radovanem Necidem, podala společnost
OPTIMA, spol. s r.o., IČ 150 30 709, Žižkova č.p. 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, zastoupená
jednatelem společnosti Ing. Bohuslavem Shejbalem (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto
přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

stavební povolení
na stavbu pod názvem „II/128 křiž. I/19 Černovice“ (dále jen "stavba"). Předmětem tohoto stavebního
povolení je stavba v k.ú. Věžná, v k.ú. Vintířov a v k.ú. Moudrov.
Stavbou budou dotčeny tyto pozemky:
k.ú. Věžná:
parc. č. 6/1 - ostatní plocha, parc. č. 721/6 - ostatní plocha, parc. č. 725/17 - ostatní plocha, parc. č.
725/20 - ostatní plocha, parc. č. 734/1 - ostatní plocha, parc. č. 734/11 - ostatní plocha, parc. č.
734/12 - ostatní plocha, parc. č. 741/1 - ostatní plocha, parc. č. 743/1 - ostatní plocha, parc. č. 954 ostatní plocha, parc. č. 1012 - ostatní plocha, parc. č. 1056 - ostatní plocha, parc. č. 1059 – vodní
plocha, parc. č. 1065 - ostatní plocha, parc. č. 1076 – vodní plocha,
k.ú. Vintířov:
parc. č. 1572 – lesní pozemek, parc. č. 1643/1 – lesní pozemek, parc. č. 1686/6 – lesní pozemek, parc.
č. 1686/7 - ostatní plocha, parc. č. 1686/16 - ostatní plocha, parc. č. 1729/1 - ostatní plocha, parc. č.
1729/2 - ostatní plocha, parc. č. 1729/3 - ostatní plocha, parc. č. 1729/4 - ostatní plocha, parc. č.
1729/5 - ostatní plocha, parc. č. 1729/6 - ostatní plocha, parc. č. 1729/7 - ostatní plocha, parc. č.
1729/13 - ostatní plocha, parc. č. 1729/15 - ostatní plocha, parc. č. 1729/16 - ostatní plocha, parc. č.
1730/1 - ostatní plocha, parc. č. 1730/2 - ostatní plocha, parc. č. 1730/3 - ostatní plocha, parc. č.
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1730/4 - ostatní plocha, parc. č. 1730/5 - ostatní plocha, parc. č. 1730/6 - ostatní plocha, parc. č.
1730/7 - ostatní plocha, parc. č. 1730/8 - ostatní plocha, parc. č. 1730/9 - ostatní plocha,
k.ú. Moudrov:
parc. č. 93/1 – trvalý travní porost, parc. č. 94/1 – trvalý travní porost, parc. č. 94/3 – trvalý travní
porost, parc. č. 94/4 - ostatní plocha, parc. č. 94/5 – lesní pozemek, parc. č. 94/6 – lesní pozemek,
parc. č. 100 – lesní pozemek, parc. č. 108/1 – orná půda, parc. č. 111/1 – orná půda, parc. č. 117/3 ostatní plocha.
Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
100 Objekty pozemních komunikací
SO 101.1 Silnice II/128 – km 0,000 – 1,080
SO 101.2 Silnice II/128 – Věžná
SO 101.3 Silnice II/128 – km 1,560 – 5,080 (k.ú. Vintířov a k.ú. Moudrov)
Jedná se o opravu sil. II/128 - začátek opravovaného úseku sil. II/128 je v místě napojení na sil. I/19.
Stavba dále pokračuje přes Věžnou až do města Černovice. Předmětem tohoto stavebního povolení je
pouze část v k.ú. Věžná, Vintířov a Moudrov, stavba v k.ú. Černovice u Tábora není předmětem tohoto
stavebního povolení.
Oprava sil. II/128 je řešena ve stávajícím šířkovém uspořádání s doplněním oboustranných krajnic.
Šířka vozovky se zpevněným krytem z asfaltového betonu je v celém úseku min. 5 m, v koruně
komunikace pak min. 6 m. Opravovaná silnice II/128 je navržena jako dvoupruhová komunikace s
obousměrným provozem. Příčný sklon krytu vozovky je navržen v základní hodnotě 2,50 %.
Nezpevněné krajnice šířky 0,50 m jsou navrženy z asf. recyklátu fr. 0-32, tl. 100 mm ve sklonu 8,0 %.
R-Mat (frézing) do krajnic bude použit ze stavby.
Odvodnění bude zajištěno podélným sklonem komunikace, dále příčným střechovitým nebo
jednostranným sklonem krytu vozovky v základní hodnotě 2,50 %. Likvidace povrchových vod bude
nezměněna. Srážkové vody budou z povrchu vozovky v extravilánových úsecích silnice a v průtahu
obcí Věžná svedeny do otevřeného odvodňovacího zařízení - silniční příkopy nebo na okolní terén se
zasakováním do okolního území. Dále v úseku obce Věžná km 1,200-1,340 budou srážkové vody
svedeny uličními vpustmi do kanalizace obce. V malé míře pak množství srážkových vod z povrchu
vozovky může být svedeno do místní vodoteče, přítok Vintířovského potoka - v obci Věžná.
SO 201 Most ev.č. 128–011
V rámci opravy mostu ev.č. 128-011 v obci Věžná bude odstraněn mostní svršek na nosnou konstrukci
kleneb a nahrazen novou železobetonovou konstrukcí. Povrch kleneb bude očištěn a přespárován,
případně bude doplněno zdivo. Po provedení celoplošné izolace desky budou vybetonovány římsy a
osazeno zábradlí po obou stranách mostu. Odvodnění povrchu vozovky je řešeno příčným a podélných
spádem povrchu vozovky na konec mostu, po pravé straně do skluzu pod konstrukci mostu.
Komunikace na mostě bude upravena na jednotnou šířku krytu 5,5 m. Niveleta vozovky na mostě
zůstane zachována bez navýšení. Pod mostními otvory a na vtoku a výtoku bude provedeno vyčištění
koryta a odstranění nánosů.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost OPTIMA,
spol. s r.o., IČ 150 30 709, Projektová, inženýrská a stavební činnost, Žižkova 738/IV, 566 01
Vysoké Mýto, odpovědný projektant Ing. Bohuslav Shejbal, autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby a dopravní stavby, ČKAIT – číslo autorizace: 0700216; odpovědný projektant za mostní
objekt Ing Zbyněk Neudert, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské stavby,
ČKAIT - číslo autorizace: 0700316; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
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2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
- dokončení celé stavby.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje obecné technické
požadavky na komunikace a příslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavbu lze užívat
jen na základě kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Spolu se žádostí o kolaudaci
stavby bude předložena dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby, dále bude
předložen geometrický plán.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který v současné době není znám. Po skončení
výběrového řízení bude oznámen na odbor dopravy, Městského úřadu Pacov.
7. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neodkladně odstraňováno
dodavatelem nebo investorem na náklad stavby.
8. Dopravní značení potřebné k realizaci stavby bude schváleno Policií ČR, DI, Pelhřimov, poté bude
MěÚ Pacov, odbor dopravy, požádán o stanovení přechodné úpravy provozu.
9. Dodavatel stavebních prací v předstihu (cca 1 měsíc) před plánovanou uzavírkou sil. II/128 požádá
Městský úřad Pacov, odbor dopravy o povolení uzavírky a nařízení objízdné trasy.
10. Před uvedením stavby do provozu (předčasné užívání, kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí)
musí stavebník požádat příslušný úřad o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, na umístění nově navrženého dopravního značení.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích.
12. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení:
-

Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická č.p. 36, Praha 5, stanovisko ze dne 18.1.2019, zn.:
509/2019-240 SP-2019/207:
1) V rámci rekonstrukce mostu v obci Věžná bude pročištěno koryto pod mostem od nánosů a
případně opraveno opevnění koryta. Stávající úprava koryta před a za mostem je v naší správě.
2) S navrženou opravou propustku a úpravou koryta dlažbou do betonu souhlasíme. Dlažba bude
plynule zavázána na stávající opevnění v korytě toku z polovegetačních tvárnic. V místě
napojení s tímto opevněním bude provedena stabilizace pomocí betonových prahů. Narušené
úseky stávajícího upraveného koryta budou uvedeny do náležitého a funkčního stavu. V případě
potřeby budou opravena čela propustku (v PD není doložen popis a výkresy). Břehový terén
bude uveden do původního stavu.
3) Objekty umístěné v korytě toku zůstanou ve správě a majetku vlastníka propustku, tzn. včetně
povinnosti udržovat toto opevnění v řádném technickém stavu a opravovat je.
4) S veškerými odpady ze stavby bude zacházeno v souladu s platnou legislativou.
5) Bude zabráněno napadání stavebního a odpadního materiálu do koryta toků, zejména v rámci
rekonstrukce mostu – oprava klenby. Případně napadaný materiál bude neprodleně z koryta
odstraňován.
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6) V přirozeném inundačním území nebude zřizováno zařízení staveniště, skladován stavební a
odpadní materiál ani parkována stavební mechanizace a technika.
7) Požadujeme přizvat k zahájení a ukončení prací souvisejících s korytem dotčených vodních
toků, včetně kontrolních dní stavby. Současně se vyhrazujeme právo případných úprav zásahů
do koryta v rámci průběhu realizace. Zahájení stavebních prací bude oznámeno správci toku
(úsekový technik Ing. Petr Dalík,e-mail: petr.dalik@pvl.cz, mailto:oetr.dalik@pvl.cz724614057).
8) Před vydání stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného vodoprávního úřadu
dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách - splněno.
9) Ke kolaudaci stavby nám bude předán mostní list rekonstruovaného mostu v obci Věžná.
10) V PD je uveden v obci Vintířov propustek jako 2 x DN 500- Dle naší dokumentace se jedná
pouze o jednotrubní propustek. Požadujeme upřesnit.
-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská č.p. 10a, 586 01 Jihlava, vyjádření ze dne
14.1.2019 pod č.j. 46/ŘSD/39200/2019:
V rámci stavby bude provedeno řádné odvodnění silnice II/128 tak, aby nedocházelo k vytékání
srážkových vod na silnici I/19. V místech napojení na silnici I/19 bude styčná spára řádně zaříznuta
a opatřena zálivkou.
Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
silničního provozu. Případné dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude
osazeno dle požadavků příslušného DI PČR a na náklady investora dle TP 66 MDS. Zároveň Vás
upozorňujeme, že Vaší činností nesmí dojít k poškození uvedené silnice ani ostatních jejích součástí
a příslušenství. Pokud dojde vlivem vyvážení výkopku, popř. navážení materiálu na stavbu ke
znečištění silnice, je nutno nečistoty ihned odstranit a uvést silnici do původního stavu.

-

V případě, že dojde k záboru stavby silnice I/19, uzavře investor smlouvu s ŘSD ČR, Správa Jihlava
o pronájmu stavby silnice I. třídy a uhradí výši nájemného na předem určenou dobu. K uzavření
smlouvy je nutné doložit harmonogram prací, ze kterého bude zřejmý rozsah a doba záboru stavby
silnice I/19.
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova
č.p. 221/1, 160 00 Praha 6, závazné stanovisko ze dne 1.2.2019 pod zn.: 12387/75733/2018-1150OÚZ-PCE:
Případné dopravní omezení na komunikaci I/19, znemožňující průjezd vojenské soupravy tahače
s podvalníkem o šířce 3150 mm a celkové délce 21315 mm, požaduji projednat s Agenturou
logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 01 Olomouc, tel.
973 401 554.

13. Budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí a to společnosti:
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Praha 3, vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací ze dne 4.1.2019 pod č.j. 812081/18 – tvoří přílohu č.
1 tohoto stavebního povolení.
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice, vyjádření o existenci
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 17.4.2020 pod zn.: M18416-26043106 a
souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne
20.12.2018 pod zn.: Z0311-16295026 – tvoří přílohu č. 2 tohoto stavebního povolení.
14. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy a to:
- Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, dopravní
inspektorát, Pražská č.p. 1738, Pelhřimov, stanovisko ze dne 22.1.2019 pod č.j.: KRPJ129193-2/ČJ-2018-161706-DING:
Stavba bude respektovat ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic) a ČSN 73 6102
(Projektování křižovatek na pozemních komunikacích), ČSN 73 6110 (Projektování místních
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komunikací) a vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. V případě úpravy stávajících propustků z polní nebo lesní cesty
požadujeme doplnit svislé dopravní značení Z 11c a Z 11d. V případě úpravy (rekonstrukce)
propustků požadujeme čela propustků zalomit pod úhlem 45̊. Současně se vyhrazujeme právo
se vyjádřit k trvalému dopravnímu značení až při samotné realizaci akce s ohledem na možné
modifikace stavby.
Městský úřad Pacov, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov, koordinované závazné
stanovisko ze dne 3.3.2020 pod č.j.: MP/00072/2020/NeP/St/Pa/Kp/Km:
Závazné stanovisko za úsek odpadového hospodářství
Po dokončení stavby požadujeme předložit ke kontrole doklady vztahující se k nakládání
s odpady vzniklými při provádění stavby.
Závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se žadateli vydává za dodržení těchto
závazných podmínek a opatření:

1) Podle průzkumu se na výše uvedených pozemcích nevyskytují kulturní vrstvy půdy. Žadatel je
povinen zajistit, aby výkopové zeminy nebyly umísťovány na neodnímaných pozemcích
náležejícímu do zemědělského půdního fondu (ZPF).
2) Při provádění stavebních prací nesmí dojít ve smyslu § 3 zákona o ochraně ZPF k poškození
příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy. Žadatel musí podle §8
zákona o ochraně ZPF učinit taková opatření, aby zabránili úniku pevných, kapalných a
plynných látek, protože tyto látky poškozují zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
3) Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho
oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.
Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí nebo jiných úkonů dle zvláštních předpisů a platnost
souhlasu je totožná s jejich platností. Změna podmínek souhlasu je možná při řízení o změně
rozhodnutí nebo jiných úkonů vydaných dle zvláštních předpisů.
4) Odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro opravu komunikace se nepředepisuje.
Závazné stanovisko za vodní hospodářství - stanovuje podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2
vodního zákona:
1. Při provádění navržených prací budou zhotovitelem stavby přijata organizační a technická
opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými
látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou umístěny prostředky pro
případný havarijní zásah.
2. Bude vypracován jednoduchý Havarijní plán. Plán musí být před započetím prací schválen
vodoprávním úřadem.
3. Po dobu stavebních prací musí být zajištěno neškodné převedení povrchových vod
protékajících místem opravovaného mostu a propustku.
4. Zhotovitel bude sledovat meteorologickou situaci a bude ve spojení s povodňovými komisemi
příslušných obcí. V případě zvýšení průtoků a povodňových stavů provede zabezpečení
staveniště (týká se rekonstrukce mostu v obci Věžná a propustku v obci Vintířov).
5. Odvodnění komunikace bude řešeno tak, aby nevznikaly erozní rýhy a odnos zemin. Bude
zajištěn plošný vsak. Odvodnění komunikace v intravilánu obce Černovice bude projednáno se
správcem kanalizace.
6. V rámci rekonstrukce mostu v obci Věžná bude pročištěno koryto pod mostem od nánosů a
případně opraveno opevnění koryta. Stávající úprava koryta před a za mostem je v naší správě.
7. Dlažba koryta pod mostem bude plynule zavázána na stávající opevnění v korytě toku
z polovegetačních tvárnic. V místě napojeni s tímto opevněním bude provedena stabilizace
pomocí betonových prahů. Narušené úseky stávajícího upraveného koryta budou uvedeny do
náležitého a funkčního stavu. V případě potřeby budou opraveny čela propustku. Břehový terén
bude uveden do původního stavu.
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8. Objekty umístěné v korytě toku zůstanou ve správě a majetku vlastníka propustku, tzn. včetně
povinnosti udržovat toto opevnění v řádném technickém stavu a opravovat je.
9. Bude zabráněno padání stavebního a odpadního materiálu do koryta toků, zejména v rámci
rekonstrukce mostu – oprava klenby. Případně napadaný materiál bude neprodleně z koryta
odstraňován.
10. V přirozeném inundačním území nebude zřizováno zařízení staveniště, skladován stavební a
odpadní materiál ani parkována stavební mechanizace a technika.
11. Povodí Vltavy, státní podnik i vodoprávní úřad bude přizváno k zahájení a ukončení prací
souvisejících s koryty dotčených vodních toků, včetně kontrolních dní stavby. Zahájení
stavebních prací bude oznámeno správci toku (úsekový technik Ing Petr Dalík, e-mail:
petr.dalik@pvl.cz , 724 614 057).
12. Ke kolaudaci stavby bude předán správci vodního toku tj. Povodí Vltavy mostní list
rekonstruovaného mostu v obci Věžná.
Závazné stanovisko za ochranu přírody a krajiny
Oprava mostu musí být provedena tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek pro migraci
živočichů, tzn. že koryto vodního toku musí být v přírodě blízkém stavu se zachováním suchých
břehů.
Závazné stanovisko státní správy lesa
s o u h l a s podle § 14 odst. 2 lesního zákona k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od
okraje lesa u pozemků určených k plnění funkcí lesa za následujících podmínek:
• Dopravu materiálu na stavbu provádět tak, aby na lesních porostech nedocházelo ke škodám.
V případě poškození učinit bezprostředně nápravná opatření.
• V případě úniku ropných látek učinit okamžitá opatření k zabránění poškození lesa a
přírodního prostředí.
• Na přilehlé lesní pozemky přímo nedotčené stavbou nebude ani na přechodnou dobu ukládán
žádný stavební, výkopový či jiný materiál.
• V souvislosti se stavbou nebude požadováno kácení mimo rozsah povoleného dotčení lesa.
Sdělení za úsek památkové péče
Zemní práce pro provedení výše uvedené akce jsou stavebníci povinni oznámit již od doby
přípravy stavby dle § 22 odst. 2 památkového zákona, Archeologickému ústavu Akademie věd
ČR v Praze nebo v Brně, oddělení archeologických výzkumů, Letenská 4, 118 01 Praha l nebo
Královopolská 147, 612 00 Brno. Jemu nebo jiné oprávněné organizaci bude umožněno
případné provedení záchranného archeologického výzkumu. O podmínkách jeho provedení
bude uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 22 odst. 2
památkového zákona). Předmětné území, jako místo s historickým původem je možno
klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 památkového zákona.
Pokud budou během prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy mimo záchranný
archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a učinit opatření nezbytná k tomu, aby
nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny a práce v místě nálezu přerušit. viz. § 176 zákona č.
183/2006 Sb. – stavební zákon a § 23, odst. 2 a 3 památkového zákona.
Za úsek státní správy lesa
-

Bez rozhodnutí o odnětí pozemků z PUPFL nelze vydat stavební povolení.
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická č.p. 36, Praha 5, stanovisko ze dne 18.1.2019, zn.:
509/2019-240 SP-2019/207:

1) Při provádění navržených prací budou přijata organizační a technická opatření k zajištění
ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami podle ustanovení
§ 39 vodního zákona. Odpovídá zhotovitel stavby. Na stavbě budou umístěny prostředky pro
případný havarijní zásah.
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2) Zhotovitel bude sledovat meteorologickou situaci a bude ve spojení s povodňovými komisemi
příslušných obcí. V případě zvýšené průtoků a povodňových stavů provede zabezpečení
staveniště (týká se rekonstrukce mostu v obci Věžná a propustku v obci Vintířov).
3) Odvodnění komunikace bude řešeno tak, aby nevznikaly erozní rýhy a odnos zemin. Bude
zajištěn plošný vsak. Odvodnění komunikace v intravilánu obce Černovice bude projednáno se
správcem kanalizace.
15. Budou dodrženy podmínky stanové ve vyjádření společnosti:
- VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská č.p. 544, 396 30 Humpolec, vyjádření ze dne 12.2.2018
pod č.j. C/99/18/899 a ze dne 27.12.2018 pod č.j. C/928/18/899:
Při realizaci stavby požadujeme poklopy uzávěrů vody, hydrantů a kanalizačních šachet osadit
do úrovně upraveného povrchu komunikace. Likvidace srážkových vod je řešena zasakováním
do okolního území. Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytýčení
vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání
zajistí provozní středisko v Pacově p. Růžek. Současně upřesní naše požadavky. Dále
upozorňujeme na vodohospodářská zařízení ve správě příslušných obcí.
-

VoKa spol. s r.o. ekologické stavby, Spojovací 1539, 396 01 Humpolec, vyjádření ze dne
19.12.2018:
Pokud při stavebních pracích dojde k poškození stávajícího potrubí, tak jeho opravy budou
provedeny na náklady stavebníka.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 Jihlava
Obec Věžná, Věžná č.p. 1, 395 01 Pacov
Obec Obrataň, Obrataň č.p. 204, 394 12 Obrataň
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská č.p. 10a, 586 01 Jihlava
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/45, 128 00 Praha 2
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Ing. Josef Houček, Kámen č.p. 77, 394 13 Kámen u Pacova
Hana Houčková, Kámen č.p. 77, 394 13 Kámen u Pacova
Petr Nymburský, Rytov č.p. 28, 394 94 Černovice u Tábora
Ludmila Nymburská, Rytov č.p. 28, 394 94 Černovice
Adam Fiedler, Na Ročkově č.p. 186/17, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113
Zdena Stárková, Choustník č.p. 148, 391 18 Choustník
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera č.p.- 2151/6, 370 01 České Budějovice
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova
č.p. 221/1, 160 00 Praha 6

Odůvodnění:
Dne 12.6.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad oznámil dle § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě
a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o
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zahájení stavebního řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení konstatoval, že předmětem tohoto stavebního
povolení je stavba v k.ú. Věžná, v k.ú. Vintířov a v k.ú. Moudrov, část stavby v k.ú. Černovice není
předmětem tohoto stavebního povolení (příslušným úřadem pro vydání stavebního povolení části
v k.ú. Černovice je MěÚ Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství.
Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznámil speciální stavební úřad zahájení
stavebního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Účastníkům
řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního zákona a účastníkům
řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) a d) stavebního zákona a stejně
tak i dotčeným orgánům státní správy speciální stavební úřad doručil oznámení o zahájení řízení
jednotlivě na doručenku nebo prostřednictvím datové schránky. Účastníkům řízení dle § 27 odst. 3
správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastníkům sousedních pozemků,
kteří byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, bylo
doručeno veřejnou vyhláškou.
Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 416/2009 Sb.“). Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, a proto speciální stavební úřad
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. doručuje ostatní písemnosti jednotlivě pouze žadateli a
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení
bude doručeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení se doručuje postupem podle
stavebního zákona. O této skutečnosti byli všichni účastníci řízení vyrozuměni v oznámení o zahájení
stavebního řízení.
Jelikož všechny souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků nebyly s navrhovaným stavebním
záměrem vyznačeny na situačním výkresu projektové dokumentace, speciální stavební úřad v tomto
řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona. V tomto ustanovení je uvedeno, že je-li
pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření
stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely
vyvlastnění tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení
§ 170 stavebního zákona takto „práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo
jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li
vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a
technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro
stanovený účel“. Po zvážení výše uvedeného speciální stavební úřad nepožadoval po stavebníku
v řízení o vydání stavebního povolení souhlasy vlastníků pozemků či staveb, na nichž má být stavební
záměr uskutečněn. Případné pravomocné rozhodnutí speciálního stavebního úřadu o povolení stavby
v tomto řízení tak v souladu s vůlí zákonodárce stavbu povoluje pouze z hlediska veřejného práva.
Z hlediska práva soukromého je stavebníku nadále třeba obstarat si soukromoprávní titul k pozemkům
ve formě dohody s vlastníky pozemku. V případě, že stavebník zahájí stavbu bez soukromoprávního
titulu, nebude se jednat o stavbu nepovolenou, ale o stavbu neoprávněnou (ke sporům z takové stavby
je příslušný soud, nikoli zdejší speciální stavební úřad).
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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Stanoviska sdělili:
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, vyjádřené o existenci sítě elektronických komunikací
ze dne 16.4.2020 pod č.j.: 607220/20 a ze dne 4.1.2019 pod č.j. 812081/18,
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení
distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 17.4.2020, zn.: M18416-26043106 a souhlas se stavbou a
činností v ochranném pásmu zařízení ze dne 20.12.2018, zn.: Z0311-16295026,
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení
distribuční soustavy (plyn) ze dne 17.4.2020, zn.: M18416-26043106 a ze dne 11.1.2019 a souhlas se
stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení ze dne 3.1.2019, zn.: 20858-16295027,
ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, podmínky a požadavky správce ze dne 16.3.2018, zn.:
714/FŘ/18 /4419/18) a ze dne 26.2.2019 pod zn.: 5430/19,
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, vyjádření ze dne 9.2.2018
pod č.j. 55/2018 a ze dne 20.12.2018 pod č.j. 404/2018,
Městský úřad Černovice, odbor výstavby, vyjádření ze dne 19.3.2018 a ze dne 8.1.2019 pod č.j.
MÚČ/0033/2019/MS,
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, Praha 6 – vyjádření ze dne
16.3.2018, Sp. zn. 37650/2018-1150-OÚZ-ČB,
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, vyjádření ze dne 8.2. 2018, zn.:
E05378/18,
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, vyjádření ze dne 16.4.2020, zn.:
200416-0955162529,
Vodak Humpolec, s.r.o., Pražská č.p. 544, Humpolec, vyjádření ze dne 12.2.2018 pod č.j.:
C/99/18/899 a ze dne 27.12.2018 pod č.j. C/928/18/899,
VoKa – ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, Humpolec, vyjádření ze dne 13.2.2018 a ze
dne 19.12.2018,
Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, stanovisko ze dne 22.1.2019 pod
č.j. MO/25715/2019-5512OL,
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov,
závazné stanovisko ze dne 31.12.2018, č.j.: HSJI-5991-2/PE-2018 EV.Č.:PE-926/2018,
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská
127, Pelhřimov, závazné stanovisko ze dne 16.1.2019 pod č.j. KHSV/28346/2018/PE/HOP/Kri,
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, vyjádření ze dne 3.1.2019 pod č.j. MP/00110/2019/OD/Pa,
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, Pelhřimov, vyjádření ze dne
14.1.2019 pod č.j. OŽP/30/2019-2,
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,
Praha 6, závazné stanovisko ze dne 1.2.2019, sp. zn.: 12387/75733/2018-1150-OÚZ-PCE,
Obec Obrataň, Obrataň 204, Obrataň, závazné stanovisko ze dne 19.12.2018 pod zn.: OD/18/K 0003,
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, DI, Pražská 1738, Pelhřimov,
stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 22.1.2019 pod č.j. KRPJ-129193-2/ČJ-2018-161706DING,
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, Praha 5, stanovisko a vyjádření ze dne 18.1.2019, zn.:
509/2019-240 SP-2019/207,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava, vyjádření ze dne 14.1.2019 pod
č.j. 46/ŘSD/39200/2019,
Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, Pražská 2460, Pelhřimov, vyjádření ze dne
22.2.2019 pod č.j. OSH/107/2019-2/Ku,
Obec Věžná, Věžná 1, Pacov, vyjádření ze dne 29.5.2019,
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Pelhřimov, Humpolecká 2166, Pelhřimov, vyjádření ze dne
22.11.2019 pod č.j. 191/2019,
Městský úřad Pacov, náměstí Svobody1, Pacov, koordinované stanovisko ze dne 3.3.2020, č.j.:
MP/00072/2020/NeP/St/ Pa/Kp/Km,
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Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody1, Pacov, vyjádření ze dne 27.7.2020, č.j.:
MP/09444/2020/Výst/St,
Městský úřad Pacov, odbor ŽP a PP, náměstí Svobody 1, Pacov, rozhodnutí – trvalé odnětí pozemku
určeného k plnění funkcí lesa ze dne 27.10.2020 pod č.j. MP/13156/2020/NeP.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Obec Věžná, Věžná č.p. 1, 395 01 Pacov
Obec Obrataň, Obrataň č.p. 204, 394 12 Obrataň
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská č.p. 10a, 586 01 Jihlava
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/45, 128 00 Praha 2
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Ing. Josef Houček, Kámen č.p. 77, 394 13 Kámen u Pacova
Hana Houčková, Kámen č.p. 77, 394 13 Kámen u Pacova
Petr Nymburský, Rytov č.p. 28, 394 94 Černovice u Tábora
Ludmila Nymburská, Rytov č.p. 28, 394 94 Černovice
Adam Fiedler, Na Ročkově č.p. 186/17, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113
Zdena Stárková, Choustník č.p. 148, 391 18 Choustník
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera č.p.- 2151/6, 370 01 České Budějovice
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova
č.p. 221/1, 160 00 Praha 6
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH,
Krajského úřadu Kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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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.
Bc. David Tulach
vedoucí odboru dopravy
„otisk úředního razítka“
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů –
osvobozeno – položka 18.

Obdrží dle rozdělovníku:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního zákona –
stavebník – doručeno datovou schránkou:
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu, zastoupený společností OPTIMA, spol. s r.o., IDDS: u2j6wf7
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) a d) stavebního
zákona – vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna a vlastníci stavby na pozemku, na
kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu:
V souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. – doručeno datovou schránkou
Obec Věžná, IDDS: jscauac
Obec Obrataň, IDDS: yczbcbj
V souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. – doručeno veřejnou vyhláškou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Ing. Josef Houček, Kámen č.p. 77, 394 13 Kámen u Pacova
Hana Houčková, Kámen č.p. 77, 394 13 Kámen u Pacova
Petr Nymburský, Rytov č.p. 28, 394 94 Černovice u Tábora
Ludmila Nymburská, Rytov č.p. 28, 394 94 Černovice
Adam Fiedler, Na Ročkově č.p. 186/17, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113
Zdena Stárková, Choustník č.p. 148, 391 18 Choustník
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) stavebního zákona –
vlastníci sousedních pozemků (v souladu se stavebním zákonem identifikováni označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) – doručeno veřejnou vyhláškou:
k.ú. Věžná
stp.č. 1 - zastavená plocha a nádvoří, stp.č. 11 - zastavená plocha a nádvoří, stp.č. 12/2 - zastavená
plocha a nádvoří, stp.č. 14/1 - zastavená plocha a nádvoří, stp.č. 15 - zastavená plocha a nádvoří,
stp.č. 24/2 - zastavená plocha a nádvoří, stp.č. 25 - zastavená plocha a nádvoří, stp.č. 26 - zastavená
plocha a nádvoří, stp. č. 31/1 - zastavená plocha a nádvoří, stp.č. 31/2 - zastavená plocha a nádvoří,
parc.č. 6/24 - ostatní plocha, parc.č. 16/1 - ostatní plocha, parc.č. 16/2 - ostatní plocha, parc.č. 24 –
zahrada, parc.č. 27/1 – zahrada, parc.č. 28 – zahrada, parc.č. 30 – zahrada, parc.č. 35 – zahrada,
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parc.č. 39 – zahrada, parc.č. 40 - ostatní plocha, parc.č. 69/1 - trvalý travní porost, parc.č. 69/4 –
zahrada, parc.č. 70/1 – zahrada, parc.č. 70/2 - ostatní plocha, parc.č. 443/2 - ostatní plocha, parc.č.
446 - ostatní plocha, parc.č. 721/2 - ostatní plocha, parc.č. 721/12 – zahrada, parc.č. 721/13 –
zahrada, parc.č. 725/14 – zahrada, parc.č. 725/15 - ostatní plocha, parc.č. 725/18 – zahrada, parc.č.
725/21 – zahrada, parc.č. 725/22 - ostatní plocha, parc.č. 734/6 - ostatní plocha, parc.č. 737 - ostatní
plocha, parc.č. 775 - ostatní plocha, parc.č. 778 – orná půda, parc.č. 779 – orná půda, parc.č. 781 –
orná půda, parc.č. 791 - orná půda, parc.č. 792 - trvalý travní porost, parc.č. 793 - trvalý travní
porost, parc.č. 794 - trvalý travní porost, parc.č. 796 - trvalý travní porost, parc.č. 797 trvalý travní
porost, parc.č. 865 – orná půda, parc.č. 866 – orná půda, parc.č. 868 – orná půda, parc.č. 876 - ostatní
plocha, parc.č. 878 - trvalý travní porost, parc.č. 955 - trvalý travní porost, parc.č. 956 - trvalý travní
porost, parc.č. 959 – orná půda, parc.č. 960 – orná půda, parc.č. 961 – orná půda, parc.č. 962 – lesní
pozemek, parc.č. 963 - trvalý travní porost, parc.č. 1004 - ostatní plocha, parc.č. 1005 - ostatní
plocha, parc.č. 1006 - ostatní plocha, parc.č. 1008 - ostatní plocha, parc.č. 1011 - ostatní plocha,
parc.č. 1013 - trvalý travní porost, parc.č. 1015 - orná půda, parc.č. 1016 – orná půda, parc.č. 1017 –
orná půda, parc.č. 1028 - ostatní plocha, parc.č. 1029 - zahrada, parc.č. 1030 - trvalý travní porost,
parc.č. 1031 - zahrada, parc.č. 1032 - ostatní plocha, parc.č. 1033 - ostatní plocha, parc.č. 1034 ostatní plocha, parc.č. 1062 - ostatní plocha, parc.č. 1063 - ostatní plocha, parc.č. 1064 – orná půda,
parc.č. 1066 - ostatní plocha, parc.č. 1067 - ostatní plocha, parc.č. 1068 - orná půda.
k.ú. Brná
parc.č. 677 – trvalý travní porost, parc.č. 678 – ostatní plocha, parc.č. 681 – ostatní plocha
k.ú. Vintířov
parc.č. 145/1 - orná půda, parc.č. 145/2 - orná půda, parc.č. - 146/1 - orná půda, parc.č. 149 - orná
půda, parc.č. 153/2 – zahrada, parc.č. 157 - trvalý travní porost, parc.č. 185 - orná půda, parc.č. 187/1
– vodní plocha, parc.č. 187/2 – vodní plocha, parc.č. 188 - trvalý travní porost, parc.č. 233/1 - trvalý
travní porost, parc.č. 233/7 - trvalý travní porost, parc.č. 235 – trvalý travní porost, parc.č. 237 trvalý travní porost, parc.č. 246 - trvalý travní porost, parc.č. 247 - trvalý travní porost, parc.č. 253 orná půda, parc.č. 262 - orná půda, parc.č. 282 - orná půda, parc.č. 283 - orná půda, parc.č. 286 - orná
půda, parc.č. 287 - orná půda, parc.č. 288 - orná půda, parc.č. 289/1 - orná půda, parc.č. 289/9 - orná
půda, parc.č. 289/24 - orná půda, parc.č. 312 - orná půda, parc.č. 314 - orná půda, parc.č. 318/1 trvalý travní porost, parc.č. 329 - trvalý travní porost, parc.č. 332 - trvalý travní porost, parc.č. 333 trvalý travní porost, parc.č. 347/1 - ostatní plocha, parc.č. 347/2 - ostatní plocha, parc.č. 348 - trvalý
travní porost, parc.č. 349 - trvalý travní porost, parc.č. 354 - trvalý travní porost, parc.č. 355 - trvalý
travní porost, parc.č. 356 - trvalý travní porost, parc.č. 360 - trvalý travní porost, parc.č. 361 - orná
půda, parc.č. 362 - orná půda, parc.č. 363 - orná půda, parc.č. 413/54 - orná půda, parc.č. 413/55 orná půda, parc.č. 413/56 - orná půda, parc.č. 413/59 - orná půda, parc.č. 1636 - lesní pozemek,
parc.č. 1643/2 - lesní pozemek, parc.č. 1643/3 - lesní pozemek, parc.č. 1645/1 - trvalý travní porost,
parc.č. 1645/3 - trvalý travní porost, parc.č. 1645/4 - trvalý travní porost, parc.č. 1650 - lesní
pozemek, parc.č. 1652 - lesní pozemek, parc.č. 1684 - ostatní plocha, parc.č. 1685/3 - ostatní plocha,
parc.č. 1685/4 - ostatní plocha, parc.č. 1686/2 - trvalý travní porost, parc.č. 1686/3 - ostatní plocha,
parc.č. 1686/4 - ostatní plocha, parc.č. 1686/5 - ostatní plocha, parc.č. 1686/11 - ostatní plocha,
parc.č. 1686/12 - ostatní plocha, parc.č. 1686/13 - ostatní plocha, parc.č. 1686/14 - ostatní plocha,
parc.č. 1686/15 - ostatní plocha, parc.č. 1704 - ostatní plocha, parc.č. 1705 - lesní pozemek, parc.č.
1729/8 - ostatní plocha, parc.č. 1729/9 - ostatní plocha, parc.č. 1729/10 - ostatní plocha, parc.č.
1729/11 - ostatní plocha, parc.č. 1729/12 - ostatní plocha, parc.č. 1729/14 - ostatní plocha,
k.ú. Moudrov
parc.č. 88/2 – trvalý travní porost, parc.č. 89/1 - trvalý travní porost, parc.č. 90/1 – trvalý travní
porost, parc.č. 91/1 – trvalý travní porost, parc.č. 93/2 – lesní pozemek, parc.č. 94/2 – lesní pozemek,
parc.č. 95/1 – vodní plocha, parc.č. 99 – lesní pozemek, parc.č. 101 – lesní pozemek, parc.č. 102/1 –
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lesní pozemek, parc.č. 102/2 – ostatní plocha, parc.č. 102/3 – ostatní plocha, parc.č. 106/1 – orná
půda,
k.ú. Černovice u Tábora
parc.č. 1249/1 – orná půda, parc.č. 1250 – lesní pozemek, parc.č. 4943/1 – ostatní plocha a parc.č.
4945/2 – ostatní plocha.
dotčené orgány státní správy – doručení jednotlivě – datovou schránkou + interní poštou:
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS:
sf3iu8q
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01
Pacov
Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, IDDS: ugqb3nb
dále obdrží na vědomí – datovou schránkou:
VODAK Humpolec, s.r.o., IDDS: b2jciij
VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., IDDS: djia6qm
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním
úřadům k zveřejnění – doručeno - interní poštou + na doručenku:
Městský úřad Pacov, odbor kanceláře starosty a investic, náměstí Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov
Obecní úřad Věžná, Věžná č.p. 1, 395 01 Pacov
Obecní úřad Obrataň, Obrataň č.p. 204, 394 12 Obrataň
Městský úřad Černovice, Mariánské náměstí č.p. 718, 394 94 Černovice
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Pacov, úřední desce
Obecního úřadu Věžná, na úřední desce Obecního úřadu Obrataň a na úřední desce Městského
úřadu Černovice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne …………………………

Sejmuto dne …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Prosíme o vrácení potvrzeného rozhodnutí zpět na zdejší úřad – Městský úřad Pacov, odbor dopravy.

