MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci č.p.546/56, 140 00 Praha 4

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí, jako speciální stavební úřad
věcně příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění a § 15 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle §11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“) posoudil podle § 111 stavebního zákona ve stavebním řízení
žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 3.10.2012 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ
65993390, Na Pankráci č.p.546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČ
45272387, K Ryšánce č.p.1668/16, 147 54 Praha 4 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení
a provedeného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě vydává podle § 115 stavebního zákona a
§ 5 a §6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, v platném znění
stavební povolení
na stavbu:

D1 MODERNIZACE - ÚSEK 21,
SO 21-152 Polní cesta u obce Nové Sady v km. 159,5 - 160,0 dálnice D1
(dále jen "stavba") , na pozemcích parcela číslo 105/1, 105/2, 114/2, 114/4, 114/5, 114/6, 114/11,
114/14, 114/15, 114/17, 114/22, 114/23, 114/24, 114/26, 114/27, 130/8, 130/9, 524/8, 539, 565/3, 565/10,
565/12, 565/13, 565/14, 565/15, 565/16, 570/1, 570/2, 570/3, 570/4, 570/5, 570/6, 570/7, 570/8, 570/9,
570/10, 570/11, 623/2 v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše.
Stavba obsahuje: polní cestu v kategorii P4/30 (jednopruhová, obousměrná) s výhybnami v km. 0,400 a
km. 0,860, napojenou na začátku staničení na stávající silnici III/3924 úpravou sjezdu a na konci staničení
na stávající polní cestu. Délka polní cesty je 1113,6m , šířka koruny 4,00 m a šířka vozovky 3,00 m,
návrhová rychlost 30 km/h.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude realizována na pozemcích parcela číslo 105/1, 105/2, 114/2, 114/4, 114/5,
114/11, 114/14, 114/15, 114/17, 114/22, 114/23, 114/24, 114/26, 114/27, 130/8, 130/9,
539, 565/3, 565/10, 565/12, 565/13, 565/14, 565/15, 565/16, 570/1, 570/2, 570/3, 570/4,
570/6, 570/7, 570/8, 570/9, 570/10, 570/11, 623/2 v katastrálním území Nové Sady u
Bíteše.
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2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a vlastnických hranic pozemků v v těsné
blízkosti stavby subjektem k tomu oprávněným tak, aby nedošlo k přesahu stavby na cizí
pozemky ani k odchylkám od navržené trasy stavby. O vytýčení prostorové polohy stavby bude
pořízen protokol, který bude stavebnímu úřadu předložen nejpozději před vydáním kolaudačního
souhlasu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6. Při realizaci stavby budou splněny podmínky těchto závazných stanovisek a vyjádření, jež jsou
součástí dokumentace pro povolení stavby:
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát
Žďár nad Sázavou č.j. KRPJ-98747/ČJ-2012-161406 ze dne 10.9.2012 ( Šířka sjezdu musí
umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ni, podélný sklon sjezdu bude
max. 8%. Na výjezdu na silnici budou vlastníkem sjezdu zajištěny dostatečné rozhledové
poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu) a v rozhledu nebudou žádné
překážky vyšší než 0,75 m, rozhledové poměry budou v souladu s ČSN 736101.)
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/27167/2012/5322/2012TUNKR ze dne 18.9.2012 (Stavba bude realizována tak, jak je zakresleno v koordinační
situaci v měřítku 1:1000, která je součástí žádosti. Stavba musí být prováděna s maximálním
ohledem na PUPFL tak, aby nedošlo k jejich ohrožení či poškození /například podmáčením,
odvodněním apod.. Hranice lesních pozemků budou v blízkosti stavby zřetelně vytýčeny
v terénu a udržovány po celou dobu provádění stavby. Na PUPFL nesmí být ukládán žádný
stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti ani výkopová zemina a
odpad, lesní pozemky nesmí být využívány jako staveniště. Případné odřené stromy budou
bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny) ošetřeny fungicidním přípravkem a
případné řezy kořenů o průměru nad 5 cm musí být začištěny a ošetřeny přípravkem
s fungicidním účinkem.)
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/27170/2012/5071/2012vrano ze dne 10.9.2012 (Při stavbě a provozu bude zajištěna ochrana povrchových i
podzemních vod před znečištěním, zejména ropnými látkami. Stavba bude provedena
v souladu s ČSN 736109 a ČSN 752130, která stanoví podmínky pro křížení a souběh
vodního koryta s dráhou, pozemní komunikací a vedením. Dokumentace bude odsouhlasena
přímým správcem vodního toku, tj. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí
Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.)
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/10494/2012/2140/2012RYBAR ze dne 9.5.2012 (Zajistit na vlastní náklad před zahájením stavby provedení skrývky
kulturní vrstvy půdy (ornice) z plochy 6161 m2 a mocnosti 20 cm o objemu 1232 m3. Z části
ploch dočasného záboru do 1 roku včetně technické a biologické rekultivace bude sejmuta
ornice v množství 1075 m3. Skrytá ornice v množství 1232 m3 bude využita k ohumusování
a vytvoření funkční zeleně na svazích podél trasy komunikace. 1075 m3 bude využito
k ohumusování v rámci objektu SO 21-101 Dálnice D1, km. 153,720-162,750 na pozemek
p.č. 5645 v k.ú. Holubí Zhoř a pozemek p.č. 422 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše. Pokud
bude skrytá ornice před použitím uložena na deponii, musí být udržována v bezplevelném
stavu a zajištěna proti zcizení. O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí povede
stavebník pracovní deník, v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení
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7.
8.

9.
10.
11.

správnosti a účelnosti využívání těchto zemin. V souladu s projektovou dokumentací
stavebník zajistí provedení viditelného vytýčení hranic trvalého odnětí zemědělské půdy a po
celou dobu výstavby jej bude udržovat ve zřetelném stavu.)
Povodí Moravy, s.p. č.j. PM047608/2012-203/Fa ze dne 19.9.2012 (Při výstavbě a
následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a
k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.)
Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 155338/12 ze dne 10.9.2012
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje č.j. LCR 952/004261/2012 ze
dne 1.10.2012 ( Požadujeme dodržet minimální vzdálenost cesty od vodního toku 2 m. Při
provádění stavebních prací nesmí do vodního toku uniknout žádné škodlivé a ropné látky.
V 6m ochranném pásmu od vodního toku Jasinka a PP Jasinky neskladovat žádný vytěžený a
stavební materiál. Požadujeme přizvání ke kolaudačnímu řízení stavby.)
Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou
stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu
provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi
dle § 178 až 183 stavebního zákona.
Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí za účasti jejich správců, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
Stavba bude prováděna dodavatelsky odborně způsobilým dodavatelem, stavebník sdělí
stavebnímu úřadu před zahájením stavby název, IČ s kontaktní osobu dodavatele stavby.

12. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o
povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu.
13. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby
realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
-

po vytýčení prostorové polohy stavby

-

závěrečná kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení

Kontrolní prohlídka stavby bude provedena (dle § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb.), v souladu
s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník
stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě
dále pokračovat.
14. Pokud budou v průběhu provádění stavby vznikat nebezpečné odpady ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb., specifikované v projektové dokumentaci stavby, je dle § 4 písm.a) zákona č.
185/2001 Sb. nutné, aby původce odpadů předem požádal o souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, případně Krajský úřad kraje
Vysočina dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. V případě vzniku stavebních odpadů či
výkopové zeminy je třeba s nimi nakládat následujícím způsobem: Pokud původce hodlá tyto
odpady využívat v areálu stavby, při jejíž realizaci budou tyto odpady vznikat, nebude se jednat o
provoz zařízení ke zneškodňování odpadů podle § 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb. V případě, že
původce hodlá tyto odpady využít jinde než v areálu stavby, jedná se dle § 14 odst.1 o zařízení
k využívání odpadů – technologie R11, jehož provoz je možný jen se souhlasem Krajského úřadu
kraje Vysočina. Původce stavebních odpadů může předat odpady pouze oprávněné osobě, která
má souhlas Krajského úřadu k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů, k využití nebo
odstranění odpadů podle § 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb. nebo provozuje zařízení podle § 14
odst.2 zákona č. 185/2001 Sb. ( zařízení, které není určeno k nakládání s odpady, ale využívá
odpady, které mají stejné kvalitativní vlastnosti jako vstupní suroviny. Další povinnosti původce
odpadů plynou z ustanovení celého zákona, zejména pak z § 16 odst.1 písm.a)-l), a dále odst.2-4
zákona č. 185/2001 Sb.
15. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas
požádáno o kolaudační souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby a návrh na kolaudaci stavby
bude doložen náležitostmi podle § 121 stavebního zákona, tj. zejména dokumentaci skutečného
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provedení stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
geometrický plán zaměření stavby, doklad o zajištění souhrnného zpracování geodetických prací
(u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím) v listinné podobě i v prostředí
MicroStation (v souřadnicovém systému S-JTSK a ve formátu dgn) a stavební deník se záznamy
pravidelných kontrolních prohlídek stavby a dále doklady o projednání uvedení stavby do užívání
s dotčenými orgány. K ústnímu jednání při závěrečné kontrolní prohlídce stavby je stavebník
povinen předložit doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a stanoviska správců dotčených
inženýrských sítí o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek
ochrany zařízení v jejich správě, dotčených realizací stavby.
Účastníci řízení (hlavní) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního
řádu):
-

PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, K Ryšánce č.p.1668/16, 147 54 Praha 4

-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci č.p.546/56, 140 00 Praha 4

Souhlas orgánu ZPF byl vydán pod č.j. ŽP/10494/2012/2140/2012-RYBAR ze dne 9.5.2012.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: vyjádření účastníků řízení byla
zapracována do podmínek rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 3.10.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Velká Bíteš, odbor
výstavby a životního prostředí dne 27.6.2012 pod č.j. MÚVB/2396/12/VÝST/BA-447/2012. Jako
účastníky stavebního řízení přizval stavební úřad majitele dotčených a sousedících nemovitostí a vlastníky
a správce dotčených inženýrských sítí. Stavební úřad oznámil dne 8.10.2012 zahájení stavebního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na
30. října 2012 (úterý), o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení 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 technické požadavky na
výstavbu a požadavky vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
staveb, v platném znění. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby.
Stanoviska sdělili:
-

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou
č.j. KHSV/16826/2012/JI/HOK/Sme ze dne 1.10.2012

-

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou č.j. HSJI-4144-2/ZR-2012
ze dne 7.9.2012

-

Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát Žďár nad
Sázavou č.j. KRPJ-98747/ČJ-2012-161406 ze dne 10.9.2012

-

Obec Nové Sady ze dne 19.9.2012

-

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí č.j. MÚVB/5402/12/VÝST/BA2/2012 ze dne 13.9.2012

-

Městský
úřad
Velké
Meziříčí,
odbor
výstavby
VÝST/27151/2012/5417/2012-sveco ze dne 20.9.2012
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č.j.

-

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/27169/2012/5410/2012-pa ze dne
19.9.2012, č.j. ŽP/27167/2012/5322/2012-TUNKR ze dne 18.9.2012, č.j. ŽP/27170/2012/5071/2012vrano ze dne 10.9.2012 a č.j. ŽP/10494/2012/2140/2012-RYBAR ze dne 9.5.2012.

-

Lesy České republiky, s.p. č.j. LCR 145/001916/2012 ze dne 20.9.2012 a č.j. LCR 952/004281/2012
ze dne 1.10.2012

-

Povodí Moravy, s.p. č.j. PM047608/2012-203/Fe ze dne 19.9.2012

-

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny č.j. KSAUSPO/ 2382/2012 ze dne 13.3.2012.

-

Jihomoravská plynárenská, a.s. č.j. 5000606952 ze dne 30.3.2012

-

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou č.j. 58763/2012 ze dne 11.9.2012

-

Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 155338/12 ze dne 10.9.2012

-

E.ON Česká republika, s.r.o. . č.j. P11356-Z051210932 ze dne 10.4.2012

Stavební úřad ověřil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a
tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno
ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 odst. 1 stavebního zákona):
OBEC NOVÉ SADY, Nové Sady č.p.72, Nové Sady
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Milada Kolková, Nové Sady č.p.2, 595 01 Velká Bíteš
Josef Marek, Nové Sady č.p.3, 595 01 Velká Bíteš
Ing. Jan Joch, Komenského 469, Hrišovany u Brna, 664 62 Hrušovany u Brna
Josef Doubek, Nové Sady č.p.71, 595 01 Velká Bíteš
Bohumír Urbánek, Nové Sady č.p.11, 595 01 Velká Bíteš
Dagmar Urbánková, Nové Sady č.p.11, 595 01 Velká Bíteš
Vladimír Burian, Nové Sady č.p.50, 595 01 Velká Bíteš
Josef Petr, Nové Sady č.p.23, 595 01 Velká Bíteš
Marie Petrová, Nové Sady č.p.23, 595 01 Velká Bíteš
Marie Chybová, Za Horou 478, 664 82 Říčany u Brna
Ludmila Loupová, Na Valech č.p.485, 595 01 Velká Bíteš
Miloslava Vrbová, Nové Sady č.p.24, 595 01 Velká Bíteš
Hana Jelínková, Masarykovo Náměstí č.p.18, 595 01 Velká Bíteš
Ing. Radek Drápela, Pod Spravedlností č.p.490, 595 01 Velká Bíteš
David Chyba, Hluboké č.p.5, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Karel Klíma, Nové Sady č.p.65, 595 01 Velká Bíteš
Martin Kratochvíla, Záblatí č.p.4, 594 53 Osová Bítýška
Bohuslava Cahová, Nové Sady č.p.56, 595 01 Velká Bíteš
Ludmila Budínová, Stanoviště č.p.121, 664 84 Zastávka u Brna
Zdeněk Weis, Viniční 487, 664 62 Hrušovany u Brna
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266/2, Michle, 140 22 Praha 4
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p.1122/16, 586 01
Jihlava 1
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 601 75 Brno
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/15, 638 01 Brno
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: vyjádření účastníků řízení byla
zapracována do podmínek rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Velké Meziříčí. 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. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně
dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že se stavba může nacházet v území s archeologickými nálezy, upozorňuje stavební
úřad stavebníka na povinnosti plynoucí z ustanovení § 22 odst.2 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči, v platném znění, zejména povinnost oznámit od doby přípravy stavby tento záměr
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky.

vedoucí odboru
Ing. Jiří Pospíchal v.r.

Za správnost vyhotovení: ing. Jiří Pospíchal, tel. 566781060
Přílohy :
- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí
Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů , stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. i) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků v
celkové hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne 05.11.2012.

Digitálně podepsal Ing Jiří Pospíchal
Datum: 08.11.2012 11:13:58 +01:00
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Obdrží:
Účastníci řízení:
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce č.p.1668/16, 147 54 Praha 4, DS: PO, 4kifr54
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p.546/56, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz
OBEC NOVÉ SADY, Nové Sady č.p.72, Nové Sady, DS: OVM, u3eb4im
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu
Milada Kolková, Nové Sady č.p.2, 595 01 Velká Bíteš
Josef Marek, Nové Sady č.p.3, 595 01 Velká Bíteš
Ing. Jan Joch, Komenského 469, Hrišovany u Brna, 664 62 Hrušovany u Brna
Josef Doubek, Nové Sady č.p.71, 595 01 Velká Bíteš
Bohumír Urbánek, Nové Sady č.p.11, 595 01 Velká Bíteš
Dagmar Urbánková, Nové Sady č.p.11, 595 01 Velká Bíteš
Vladimír Burian, Nové Sady č.p.50, 595 01 Velká Bíteš
Josef Petr, Nové Sady č.p.23, 595 01 Velká Bíteš
Marie Petrová, Nové Sady č.p.23, 595 01 Velká Bíteš
Marie Chybová, Za Horou 478, 664 82 Říčany u Brna
Ludmila Loupová, Na Valech č.p.485, 595 01 Velká Bíteš
Miloslava Vrbová, Nové Sady č.p.24, 595 01 Velká Bíteš
Hana Jelínková, Masarykovo Náměstí č.p.18, 595 01 Velká Bíteš
Ing. Radek Drápela, Pod Spravedlností č.p.490, 595 01 Velká Bíteš
David Chyba, Hluboké č.p.5, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Karel Klíma, Nové Sady č.p.65, 595 01 Velká Bíteš
Martin Kratochvíla, Záblatí č.p.4, 594 53 Osová Bítýška
Bohuslava Cahová, Nové Sady č.p.56, 595 01 Velká Bíteš
Ludmila Budínová, Stanoviště č.p.121, 664 84 Zastávka u Brna
Zdeněk Weis, Viniční 487, 664 62 Hrušovany u Brna
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové, DS:
PO, e8jcfsn
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266/2, Michle, 140 22 Praha 4, DS: PO, d79ch2h
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava
1, DS: PO_R, 3qdnp8g
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 601 75 Brno, DS: PO, m49t8gw
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/15, 638 01 Brno, DS: PO, siygxrm
Dotčené orgány:
MěÚ-odbor životního prostředí, Radnická č.p.29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1, DS: OVM, ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár
nad Sázavou 1, DS: OVM_R, py2ivam
Krajský úřad kraje Vysočina – odbor životního prostředí, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM,
ksab3eu
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - Dopravní inspektorát, nám. Republiky č.p.69/8,
591 20 Žďár nad Sázavou, DS: OVM, jydai6g
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