MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Odbor výstavby a životního prostředí
Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

Č.j.: MÚVB/2396/12/VÝST/BA-447/2012

Velká Bíteš, dne 27. června 2012

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 23.04.2012 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ:65993390
zastoupené na základě plné moci firmou PRAGOPROJEKT a.s. ,K Ryšánce 168/16, 147 54 Praha
4,IČ:45272387 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby :

„D1 MODERNIZACE – ÚSEK 21, EXIT 153 LHOTKA – EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ“
- Objekt SO 21-152 Polní cesta u obce Nové Sady v km 159,5 – 160,0 dálnice D1

/délka
polní cesty 1,113593 km ,šířka jízdního pruhu 3,00 m a 2 nezpevněné krajnice o š.0,50 m/
na pozemcích parc.č.:
623/2 (ostatní plocha),524/8 (orná půda) ,539 (orná půda),114/4 (orná půda) ,565/13 (orná půda), 565/15
(orná půda) ,565/3 (orná půda) ,114/5 (orná půda), 114/6 (orná půda) ,565/10 (orná půda), 570/1 (orná
půda), 565/12 (orná půda),570/2 (orná půda), 565/14 (orná půda),570/3 (orná půda), 565/16 (orná půda)
570/5 (orná půda), 565/17 (orná půda),570/7 (orná půda),565/19(orná půda), 570/4(orná půda) ,570/6(orná,
půda), 114/11(orná půda) ,570/8(orná půda), 114/15(orná půda), 570/9(orná půda ,114/17(orná půda),
570/10(orná půda) ,570/11(orná půda) ,105/1(trvalý travní porost) ,114/14(orná půda), 105/2 (trvalý travní
porost), 114/22(orná půda),114/2(orná půda), 114/23(orná půda), 114/27(orná půda),114/24(orná
půda),130/8(trvalý travní porost), 114/26(orná půda) ,130/9(trvalý travní porost) v kat.ú.Nové Sady u Velké
Bíteše.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Velká Bíteš, jako věcně příslušný stavební úřad podle § 10 zák.
č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a ustanovení § 13 odst.1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a dále jako
místně příslušný stavební úřad podle ust.§ 190 odst.1 stav. zákona a ustanovení § 11 správního řádu,
posoudil předmětné žádosti ve spojeném územním a stavebním řízení v souladu s § 78 odst.1 stavebního
zákona a podle §9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření, v platném znění a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 odst.1 a § 92
stavebního zákona a podle vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření v platném znění vydává

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
„D1 MODERNIZACE – ÚSEK 21, EXIT 153 LHOTKA – EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ“
- Objekt SO 21-152 Polní cesta u obce Nové Sady v km 159,5 – 160,0 dálnice D1 /délka
polní cesty 1,113593 km ,šířka jízdního pruhu 3,00 m a 2 nezpevněné krajnice o š.0,50 m/
na pozemcích parc.č.:
623/2 (ostatní plocha),524/8 (orná půda) ,539 (orná půda),114/4 (orná půda) ,565/13 (orná půda), 565/15
(orná půda) ,565/3 (orná půda) ,114/5 (orná půda), 114/6 (orná půda) ,565/10 (orná půda), 570/1 (orná
půda), 565/12 (orná půda),570/2 (orná půda), 565/14 (orná půda),570/3 (orná půda), 565/16 (orná půda),

570/5 (orná půda), 565/17 (orná půda),570/7 (orná půda),565/19(orná půda), 570/4(orná půda) ,570/6 (orná
půda), 114/11(orná půda) ,570/8(orná půda), 114/15(orná půda), 570/9(orná půda ,114/17(orná půda),
570/10(orná půda) ,570/11(orná půda) ,105/1(trvalý travní porost) ,114/14(orná půda), 105/2 (trvalý travní
porost), 114/22(orná půda),114/2(orná půda), 114/23(orná půda), 114/27(orná půda),114/24(orná
půda),130/8(trvalý travní porost), 114/26(orná půda) ,130/9(trvalý travní porost) v kat.ú.Nové Sady u Velké
Bíteše.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. číslo 623/2 (ostatní plocha),524/8 (orná půda) ,539 (orná
půda),114/4 (orná půda) ,565/13 (orná půda), 565/15 (orná půda) ,565/3 (orná půda) ,114/5 (orná půda),
114/6 (orná půda) ,565/10 (orná půda), 570/1 (orná půda), 565/12 (orná půda),570/2 (orná půda), 565/14
(orná půda),570/3 (orná půda), 565/16 (orná půda), 570/5 (orná půda), 565/17 (orná
půda),570/7 (orná půda),565/19(orná půda), 570/4(orná půda) ,570/6 (orná půda), 114/11(orná půda),
570/8(orná půda), 114/15(orná půda), 570/9(orná půda ,114/17(orná půda), 570/10(orná půda) ,570/11(orná
půda) ,105/1(trvalý travní porost) ,114/14(orná půda), 105/2 (trvalý travní porost), 114/22(orná
půda),114/2(orná půda), 114/23(orná půda), 114/27(orná půda),114/24(orná půda),130/8(trvalý travní
porost), 114/26(orná půda) ,130/9(trvalý travní porost) v kat,ú.Nové Sady u Velké Bíteše, jak je zakresleno v
situačním výkrese č. D.2, který vypracoval ing.Václav Brůha /ČKAIT 0007357/ ,Pragoprojekt ,a.s. ,K
Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4, a který je nedílnou součástí dokumentace ověřené v územním řízení.
2. Jako stavební pozemek se vymezuje část pozemků parc. č. 623/2 (ostatní plocha),524/8 (orná půda),
539 (orná půda),114/4 (orná půda) ,565/13 (orná půda), 565/15 (orná půda) ,565/3 (orná půda) ,114/5 (orná
půda), 114/6 (orná půda) ,565/10 (orná půda), 570/1 (orná půda), 565/12 (orná půda),570/2 (orná půda),
565/14 (orná půda),570/3 (orná půda), 565/16 (orná půda), 570/5 (orná půda), 565/17 (orná
půda),570/7 (orná půda),565/19(orná půda), 570/4(orná půda) ,570/6 (orná půda), 114/11(orná půda), 570/8
(orná půda), 114/15(orná půda), 570/9(orná půda ,114/17(orná půda), 570/10(orná půda) ,570/11(orná
půda) ,105/1(trvalý travní porost) ,114/14(orná půda), 105/2 (trvalý travní porost), 114/22(orná
půda),114/2(orná půda), 114/23(orná půda), 114/27(orná půda),114/24(orná půda),130/8(trvalý travní
porost), 114/26(orná půda) ,130/9(trvalý travní porost) v kat,ú.Nové Sady u Velké Bíteše v kat. území
Nové Sady u Velké Bíteše.
3. Stavba polní cesty podléhá vydání stavebního povolení.Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad
Velké Meziříčí,odbor dopravy a SH, Velké Meziříčí.
4. Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budou respektovány vyhlášky č.
501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby.
5. Projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu musí obsahovat veškeré náležitosti dle přílohy vyhl.č.
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
6. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky
správců jednotlivých sítí.
7. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována oprávněnou osobou.
8. Musí být respektovány podmínky z následujících rozhodnutí a vyjádření:
* Městský úřad Velké Meziříčí,odbor ŽP ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí ze dne 15.03.2012 pod
č.j.ŽP/7784/2012/1602/2012-PA – souhrnné vyjádření - zejména
- ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa:
- zamýšleným umístěním dochází k dotčení zájmů chráněných dle ust.§ 14 odst.2 zákona č.289/1995 Sb.,o
lesích.
- ochrana zem. půdního fondu:

- investor je povinen požádat v souladu se znění § 9 odst.6 zákona č.334/92 Sb.,o ochraně zem.půdního
fondu o vydání souhlasu k trvalému odnětí zem. půdy ze ZPF a o udělení souhlasu s návrhem trasy
nadzemních a podzemních vedení,pozemních komunikací ,drah a vodních cest a jejich součástí.
* Městský úřad Velké Meziříčí,odbor ŽP ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí – vyjádření vodoprávního
úřadu dle § 18 vodního zákona ze dne 23.04.2012 pod čj.ŽP/11398/2012/2420/2012-vrano – zejména:
- doporučujeme,aby objekty byly navrženy a provedeny v souladu s ČSN zejména ČSN 73 6109 a ČSN 75
2130,která stanoví podmínky pro křížení a souběh koryta vodního toku s dráhou,pozemní komunikací a
vedením.
- dokumentace bude odsouhlasena přímým správcem toku ,tj. Lesy ČR,s.p. Správa toků – oblast povodí
Dyje,Jezuitská 13,602 00 Brno
- případné křížení nebo souběh s vodovodem a kanalizací bude předem projednáno s provozovatelem sítí.
* Městský úřad Velké Meziříčí,odbor dopravy a SH,Velké Meziříčí,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí ze
dne 21.03.2012 pod č.j.DOP/7781/2012/17/2012-Krej - zejména
- připojení k silnici musí odpovídat podmínkám pro připojení sousední nemovitosti k silnicím a místním
komunikacím dle § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb.
* Lesy ČR ,S.P.,Lesní správa Náměšť nad Oslavou ,Zámecká 6,675 71 Náměšť nad Oslavou ze dne
28.3.2012 pod č.j.LCR145/000652/2012 - zejména
- investor požádá příslušný orgán státní správy o vydání souhlasu se stavbou do 50 m od okraje lesních
pozemků v jednotlivých shora uvedených katastrálních území.
* Policie ČR Krajské ředitelství police kraje Vysočina,ÚO Žďár nad Sázavou,DI nám.Repbliky 69,591 20
Žďár nad Sázavou ze dne 02.04.2012 pod č.j.:KRPJ-36695/ČJ-2012-161406 – závazné stanovisko
- šířka sjezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ní
- podélný sklon sjezdu bude max. 8%
- na výjezdu na komunikaci budou vlastníkem sjezdu zajištěny dostatečné rozhledové poměry /úprava
zeleně,odstranění stromů,úprava terénu apod./ a v rozhledu nebudou žádné překážky vyšší než 0,75 m
- rozhledové poměry budou v souladu s platnou ČSN 736101
* Povodí Moravy,Dřevařská 11,5601 75 Brno ze dne 07.03.2012 pod čj.PMO14175/2012-203/Fa - zejména
- dokumentace musí být odsouhlasena přímým správcem dotčeného vodního toku
* Telefónica CR,a.s. Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4 ze dne 07.03.2012 pod č.j.39946/12 – zejména
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací /dále jen SEK/ společnosti Telefónica,jejiž existence je
zakreslena v přiloženém výřezu /výřezech/ z účelové mapy SEK společnosti Telefónica.
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,je povinen bez zbytečného odkladu poté,kdy zjistil,že jeho záměr,
pro který podal shora označenou žádost,je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma
SEK,nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby,která koliduje se SEK a
nebo zasahuje do ochranného pásma SEK,vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek
ochrany SEK,případně k přeložení SEK,a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica
pověřeného ochranou stě – Aleš Pokorný.
Účastník územního řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ:65993390
Rozhodnutí o námitkách :
Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Odůvodnění
Dne 23.04.2012 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ:65993390
zastoupené na základě plné moci firmou PRAGOPROJEKT a.s. ,K Ryšánce 168/16, 147 54 Praha
4,IČ:45272387 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : „D1 MODERNIZACE – ÚSEK
21, EXIT 153 LHOTKA – EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ“ -Objekt SO 21-152 Polní cesta u obce Nové Sady
v km 159,5 – 160,0 dálnice D1
/délka polní cesty 1,113593 km ,šířka jízdního pruhu 3,00 m a 2
nezpevněné krajnice o š.0,50 m/ na pozemcích parc.č.: 623/2 (ostatní plocha),524/8 (orná půda) ,539 (orná
půda),114/4 (orná půda) ,565/13 (orná půda), 565/15 (orná půda) ,565/3 (orná půda) ,114/5 (orná půda),
114/6 (orná půda) ,565/10 (orná půda), 570/1 (orná půda), 565/12 (orná půda),570/2 (orná půda), 565/14
(orná půda),570/3 (orná půda), 565/16 (orná půda) ,570/5 (orná půda), 565/17 (orná

půda),570/7 (orná půda),565/19(orná půda), 570/4(orná půda) ,570/6(orná půda), 114/11(orná půda)
,570/8(orná půda), 114/15(orná půda), 570/9(orná půda ,114/17(orná půda), 570/10(orná půda) ,570/11(orná
půda) ,105/1(trvalý travní porost) ,114/14(orná půda), 105/2 (trvalý travní porost), 114/22(orná
půda),114/2(orná půda), 114/23(orná půda), 114/27(orná půda),114/24(orná půda),130/8(trvalý travní
porost), 114/26(orná půda) ,130/9 (trvalý travní porost) v kat.ú.Nové Sady u Velké Bíteše.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Opatřením ze dne 15.05.2012 oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního řízení se stavebním
známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a k projednání žádosti na vydání územního
rozhodnutí nařídil veřejné ústní jednání na den 19.06.2012 a zároveň vyzval žadatele, aby
bezodkladně zajistili na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit vyvěšení informace o svém
záměru a o tom že podali žádost o vydání územního rozhodnutí. O výsledku veřejného ústního jednání
byl sepsán protokol.
Okruh účastníků územního řízení byl stavebním úřadem identifikován s ohledem na ustanovení
§ 85 stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně:
účastník územního řízení dle §27 odst.1 správ řádu a dle §85 odst.1 písm.a) ) stav.zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Účastník řízení poř. č. 1. je žadatel.
účastník územního řízení dle dle §85 odst.1 písm.b) ) stav.zákona:
2. Obec Nové Sady ,Nové Sady č.p. 72,595 01 Velká Bíteš
Účastník řízení poř. č. 2 je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
účastník územního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst 2 stavebního zákona :
3.Dagmar Urbánková, Nové Sady č.p.11, 595 01 Velká Bíteš
4.Bohumír Urbánek, Nové Sady č.p.11, 595 01 Velká Bíteš
5.Milada Kolková, Nové Sady č.p.2, 595 01 Velká Bíteš
6.Martin Kratochvíla, Záblatí č.p.4, 594 53 Osová Bítýška
7.Zdeněk Weis, Hrušovany u Brna, 664 62 Hrušovany u Brna
8.Josef Doubek, Nové Sady č.p.71, 595 01 Velká Bíteš
9.Ludmila Loupová, Na Valech č.p.485, 595 01 Velká Bíteš
10.Miloslava Vrbová, Nové Sady č.p.24, 595 01 Velká Bíteš
11.Marie Chybová, Za Horou č.p.478, 664 82 Říčany u Brna
12.Jan Joch, Komenského č.p.469, 664 62 Hrušovany u Brna
13.Karel Klíma, Nové Sady č.p.65, 595 01 Velká Bíteš
14.Růžena Havlátová, Mistrovská č.p.81, Přibyslavice, 664 83 Domašov u Brna
15.Marie Petrová, Nové Sady č.p.23, 595 01 Velká Bíteš
16.Bohuslava Cahová, Nové Sady č.p.56, 595 01 Velká Bíteš
17.Josef Marek, Nové Sady č.p.3, 595 01 Velká Bíteš
18.Vladimír Burian, Nové Sady č.p.50, 595 01 Velká Bíteš
19.Ing. Radek Drápela, Pod Spravedlností č.p.490, 595 01 Velká Bíteš
20.Ludmila Budínová, Stanoviště č.p.121, Stanoviště
21.Hana Jelínková, Masarykovo náměstí č.p.18, 595 01 Velká Bíteš
22.Josef Petr, Nové Sady č.p.23, 595 01 Velká Bíteš
23.Telefónica 02 CR,a.s. ,Za Brumlovkou č.p.2,140 22 Praha 3
24.Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,odd.TSÚ Jihlavská č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
25.VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Soběšická č.p.820, 638 01
Brno
26.Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106, 501 68 Hradec Králové,LS Náměšť nad
Oslavou,Zámecká 6,675 71 Náměšť nad Oslavou
27.Lesy České republiky, s.p.,Přemyslova č.p.1106, správa toků, oblast povodí Dyje, Jezuitská 13,602 00
Brno
28.Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno
29.Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882, 587 33 Jihlava
Účastníci řízení poř. č. 3. – 29. jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena potřebná stanoviska, vyjádření a souhlasy
a to:
- projektová dokumentace k územnímu řízení vypracovaná ing. Václavem Brůhou,aut.inženýrem pro
dopravní stavby /ČKAIT 0007357/ ,Pragoprojekt,a.s.,K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4, doklady o
vlastnictví dotčených pozemků – dohody o budoucím využití pozemků a jeho vlastnictví v souvislosti se
silniční stavby uzavřené s vlastníky pozemků dotčených stavbou polní cesty, dokladem o zaplacení
správního poplatku, vyjádřeními, stanovisky vlastníků dopravní infrastruktury, správců sítí a organizací
dotčených stavbou, a to:
Telefónicy O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha č.j. 188093/11 ze dne
07.03.2012 pod č.j.3994612, E.ON Česká Republika,s.r.o, F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
ze dne 10.04.2012
pod č.j.P11356-Z051210932 – vyjádření o existenci zařízení distr.
soustavy,JMP,a.s.,Plynárenská 499/1,657 02 Brno ze dne 30.03.2012 pod č.j.5000606952, VAS a.s., divize
Žďár nad Sázavou ze dne 16.03.2012, č.j. 56081/2012-Še, souhrnné vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odbor
ŽP, Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí, MěÚ Velké Meziříčí,odbor ŽP – souhlas s vynětím pozemků ze
ZPF vydaný dne 09.05.2012 pod č.j.ŽP/10494/2012/2140/2012-RYBAR,MěÚ Velké Meziříčí,odbor ŽP
souhlas s návrhem liniové stavby vydaný dne 04.05.2012 pod č.j.ŽP/10495/2012/2141/2012-RYBAR,MěÚ
Velké Meziříčí,odbor ŽP – vyjádření vodoprávního úřadu dle §18 z.o vodách ze dne 23.04.2012 pod č.j.
ŽP/11398/2012/2420/12-vrano,MěÚ Velké Meziřící ,odbor ŽP – závazné stanovisko – souhlas s dotčením
pozemků určených k plnění funkcí lesa ze dne 16.04.2012 pod č.j.ŽP/10625/2012/2279/2012-TUNKR,MěÚ
Velké Meziříčí,odbor dopravy a SH – stanovisko ze dne 21.03.2012 pod č.j.DOP/7781/2012/17/2012KREJ,MěÚ Velké Meziříčí,odbor výstavby a RR
- stanovisko ze dne 02.04.2012 pod
č.j.Výst/7767/2012/1971/2012-SVECO, Ministerstvo dopravy ,nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 15
Praha ze dne 16.04.2012 pod č.j.242/2012-910-IPK/2,KrÚ kraje Vysočina,obor ŽP Žižkova 57,587 33 Jihlava
ze dne 10.04.2012 pod č.j.KUJI24593/2012 – sdělení z hlediska z.č.100/2001 Sb.,KrÚ kraje Vysočina,odbor
kultury,památkové péče a cestovního ruchu,Žižkova 57,587 33 Jihlava – ze dne 13.03.2012 pod
č.j.KUJI18038/2012,KrÚ kraje Vysočina,odbor dopravy a SH - vyjádření ze dne 30.01.2012 pod č.j.KUJI
17931/2012-Sk/V/46,Lesy ČR,S.P.správa toků,oblast povodí Dyje,Jezuitská 13,Brno – vyjádření ze dne
16.04.2012 pdd č.j.LCR 952/001383/2011,Lesy ČR,S.P.,Lesní správa Náměšť nad Oslavou ze dne
28.03.2012 pod č.j.LCR 145/000652/2012,Policie ČR,krajské řed. policie kraje Vysočina ze dne 02.04.2012
pod č.j.KRPJ-36695/ČJ-2012-161406 – stanovisko,HZS Kraje Vysočina,ÚP Žďár nad Sázavou Jamská
4,Žďár nad Sázavou ze dne 19.03.2012 pod č.j.HSJI-1263-2/ZR-2012 – koordinované závazné
stanovisko,KHS Kraje Vysočina,Tolstého 1914/15,Jihava – souhlas ze dne 05.03.2012 pod
č.j.KHSV/04155/2012/JI/HOK/Sme,Povodí Moravy,s.p.,Dřevařská 11,Brno – stanovisko ze dne 03.04.2012
pod č.j.PM014175/2012-203/Fa, vyjádření obce Nové Sady ze dne 25.03.2012 a vyjádření Krajské správy a
údržby silnic Vysočiny,Kosovská 16,Jihlava ze dne 13.03.2012 pod č.j.KSAUSPO/2382/22012.
Stavební úřad posoudil předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí zejména z hlediska souladu s
ustanoveními § 37 a § 45 správního řádu, § 86 stavebního zákona, § 3 odst. 1 a přílohy č. 3 vyhl.
č.503/2006 Sb., posoudil umístění stavby dle § 90 stavebního zákona shledal,že záměr žadatele je :
a) v souladu s vydaným územním plánem Nové Sady ,neboť stavba je sice navržena v ploše ZO –
zemědělská plocha,ale jelikož jde o stavbu dopravní infrastruktury ,lze v souladu s ustanovením § 18 odst.5)
stavebního zákona tuto stavbu umístit v nezastavěném území obce,
b) umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s charakterem území, s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.Část komunikace se nachází na
místě stávající polní cesty a bude sloužit jako obslužná komunikace pro obdělávání zem. pozemků a bude
zajišťovat příjezd ke stávajícím rekreačním chatám,
c) je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,zejména s obecnými
požadavky na využívání území,
d) je v souladu s požadavky na veřejnou a dopravní technickou infrastrukturu,
e) je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů,které jsou výše uvedeny.
V průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, proto rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu KrÚ Kraje Vysočina, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů a musí obsahovat údaje o tom,proti kterému výroku rozhodnutí směřuje,v jakém rozsahu ho
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení jež mu
předcházelo. Odvolání je jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního).

Ing. Ladislav Homola, v.r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš

za správnost vyhotovení
Jana Balášová
referentka odboru výstavby a ŽP
MěÚ Velká Bíteš

Poučení účastníků řízení:
V případě podání odvolání proti výrokové části I (o územním rozhodnutí), výroková část II (o stavebním
povolení) nenabývá právní moci ve smyslu § 82 odst.3 správ. řádu. Výroková část II, pokud proti ní nebylo
podáno odvolání, nabývá právní moci tehdy, pokud nabyla právní moci.
Výroková část I.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je
nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).
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 (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky ode dne, kdy nabude právní.
Pro prodloužení platnosti společného rozhodnutí platí ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona
obdobně.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle
položky č. 18 odst.a) ve výši 1000,-Kč byl uhrazen .

Počet listů: 8
Počet příloh: 0
Doručí se:
Účastníci územního řízení
Podle ustanovení § 85 odst. 1a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) :
Pragoprojekt a.s. K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha /zastupující ŘSD ČR,Na Pankráci 546/56, 145 05
Praha 4
Podle ustanovení § 85 odst. 1b) a § 85 odst. 2) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):
Obec Nové Sady ,Nové Sady č.p.72 595 01 Velká Bíteš
Podle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Telefónica 02 CR,a.s. ,Za Brumlovkou č.p.2,140 22 Praha 3
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,odd.TSÚ Jihlavská č.p.1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Soběšická č.p.820, 638 01 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106, 501 68 Hradec Králové,LS Náměšť nad Oslavou,Zámecká
6,675 71 Náměšť nad Oslavou
Lesy České republiky, s.p.,Přemyslova č.p.1106, správa toků, oblast povodí Dyje, Jezuitská 13,602 00 Brno
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno
Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor majetkový , zastupující Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882, 587 33 Jihlava
Dagmar Urbánková, Nové Sady č.p.11, 595 01 Velká Bíteš
Bohumír Urbánek, Nové Sady č.p.11, 595 01 Velká Bíteš
Milada Kolková, Nové Sady č.p.2, 595 01 Velká Bíteš
Martin Kratochvíla, Záblatí č.p.4, 594 53 Osová Bítýška
Zdeněk Weis, Hrušovany u Brna, 664 62 Hrušovany u Brna
Josef Doubek, Nové Sady č.p.71, 595 01 Velká Bíteš
Ludmila Loupová, Na Valech č.p.485, 595 01 Velká Bíteš
Miloslava Vrbová, Nové Sady č.p.24, 595 01 Velká Bíteš
Marie Chybová, Za Horou č.p.478, 664 82 Říčany u Brna
Jan Joch, Komenského č.p.469, 664 62 Hrušovany u Brna
Karel Klíma, Nové Sady č.p.65, 595 01 Velká Bíteš
Růžena Havlátová, Mistrovská č.p.81, Přibyslavice, 664 83 Domašov u Brna
Marie Petrová, Nové Sady č.p.23, 595 01 Velká Bíteš
Bohuslava Cahová, Nové Sady č.p.56, 595 01 Velká Bíteš
Josef Marek, Nové Sady č.p.3, 595 01 Velká Bíteš
Vladimír Burian, Nové Sady č.p.50, 595 01 Velká Bíteš
Ing. Radek Drápela, Pod Spravedlností č.p.490, 595 01 Velká Bíteš
Ludmila Budínová, Stanoviště č.p.121, Stanoviště
Hana Jelínková, Masarykovo náměstí č.p.18, 595 01 Velká Bíteš
Josef Petr, Nové Sady č.p.23, 595 01 Velká Bíteš
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku):
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
Krajská hyg. stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, pracoviště Žďár n. S., Tyršova 3, 591 01 Žďár n.S.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a SH, Radnická č.p.29, 594 13 Velké Meziříčí
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor ŽP, Žižkova č.p.1882, 587 33 Jihlava
Městský úřad, odbor výstavby a RR, úřad ÚP, Radnická č.p.29, 594 13 Velké Meziříčí
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor ŽP, Radnická č.p.29, 594 13 Velké Meziříčí
Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody č.p.1222/12, 110 15 Praha

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš a obce Nové
Sady po dobu nejméně 15 dnů a současně musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle §25 odst. 2 správního řádu.

Datum vyvěšení: ..................................................

Datum sejmutí:....................................................

..................……….........….........…………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

..............................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...................................................

V elektronické podobě
zveřejněno do: ...................................................

..................……….........….........……..……………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

.................................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

Razítko:

