Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Číslo jednací: MNnO 369/22/Dop/Kob
Spisová značka: S-MNnO 2999/21/Dop/Kob
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Koblížková
Telefon: 568 619 122
E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 11. 1. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně příslušný
speciální stavební úřad ve věcech pozemních komunikací podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
rozhoduje takto:
podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 16 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích, §§ 15 odst. 1 a 94p odst.1 stavebního zákona, § 13a vyhl. č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
v platném znění, a §§ 68 a 69 správního řádu, na základě výsledku projednání žádosti investora
(stavebníka), kterým je Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice, IČO: 00290335, na základě plné moci
zastoupena společností Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČ: 49974424, ze
dne 10. 12. 2021
schvaluje stavební záměr

Rapotice – Novostavba chodníku v ul. Hlavní a Nádražní
na pozemcích p.č. 1561/1, st. 12, 20/2, 22, 23/2, 24/2, st. 18, 28/2, 26, 27/1, st. 20/1, st. 123, 1549/3,
1558/3, 893/3, 921/3, 921/5, 927, st. 137 v k.ú. Rapotice.
Popis stavby:
Jedná se o vybudování bezbariérových chodníků pro pěší v obci Rapotice podél silnice I/23 a silnice
II/393, v úseku ulic Hlavní a Nádražní (lokalita č. 1 a 2) a komunikace uvnitř obce (lokalita č. 3 „Ulička“),
která bude napojena na nový bezbariérový chodník v lokalitě č. 1. Podél silnice č. I/23 jsou navrženy
zpevněné manipulační plochy pro potřeby okolních nemovitostí v lokalitě 1.
Navrhované chodníky budou sloužit k zajištění bezpečnější dopravy v dané lokalitě. Především zajistí
bezpečný a komfortní pohyb chodců, včetně osob s omezením pohybu a orientace.
Stavba je členěna na stavební objekty:
- IO 101 Bezbariérový chodník – Lokalita 1
- IO 102 Bezbariérový chodník - Lokalita 2
- IO 103 Manipulační plochy - Lokalita 1
- IO 104 Účelová komunikace - Lokalita 3
- IO 201 Opěrná zeď – Lokalita 2
- IO 301 Odvodnění – Lokalita 1
- IO 302 Odvodnění - Lokalita 2
- IO 801 Vegetační úpravy – Lokalita 3
Lokalita č. 1 - podél silnice č. I/23, ulice Hlavní
IO 101 Bezbariérový chodník délky cca 195,1 m, plocha 311 m2
MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. : 568619111, fax: 568619101,
e-mail: podatelna@mesto-namest.cz, IČO 00289965, bankovní spojení : Komerční banka Třebíč, č.ú. 724 -711 / 0100

2/12

IO 103 Manipulační plochy – cca 110,3 m, plocha 279,6 m2
IO 301 Odvodnění (kanalizační potrubí PP 160 KG, PP 300 KG, PP400 KG, 3 ks uliční vpusti)
Nová komunikace pro pěší bude na začátku (na východní straně) napojena na stávající chodník šířky 2 m.
Po 21 m bude chodník vzhledem k nutnosti zhotovení manipulačních ploch zúžen na 1,5 m. Navrhované
zpevněné manipulační plochy budou přístupné přímo z přilehlé silnice I/23. Navrhovaný chodník bude na
stávající komunikaci pro pěší napojen bezbariérově - v jedné úrovni. Na konci bude obruba snížena do
úrovně 20 mm nad niveletu vozovky. V místě styku manipulačních ploch a silnice I/23 bude osazena
silniční obruba z nájezdových obrubníků, vyvýšených do úrovně 20 mm nad niveletu vozovky.
Stávající příkop pro odvádění srážkových vod bude zrušen a dešťová voda bude svedena přes
navrhované uliční vpusti do nové stoky dešťové kanalizace. Srážková voda dopadající na zpevněné
manipulační plochy se bude vsakovat díky povrchu z betonové dlažby s distančníky.
Dojde k přesunu stávajícího dopravního značení č. B1 a P2, k DZ č. B1bude doplněna dodatková tabulka
č. E13 „Jen dopravní obsluha“.
Skladba navrhovaných chodníků:
Skladebná betonová dlažba 200x100x60 mm
Lože z drtě frakce 4-8 mm
40 mm
Štěrkodrť frakce 0-63 mm
150 mm
Skladba navrhovaných chodníků v místě vjezdů:
Skladebná betonová dlažba 200x100x80 mm
Lože z drtě frakce 4-8 mm
40 mm
Štěrkodrť frakce 0-63 mm
250 mm
Skladba navrhovaných manipulačních ploch:
Betonová dlažba z s distančníky 210x140x80 mm
Lože z drtě frakce 4-8 mm
40 mm
Štěrkodrť frakce 0-32 mm
150 mm
Štěrkodrť frakce 0-63 mm
200 mm
Lokalita č. 2 – podél ulice Hlavní I/23 a části ul. Nádražní II/393
IO 102 Bezbariérový chodník – délky cca 192,3 m, plocha 285 m2
IO 201 Opěrná zeď – délky cca 35,2 m, výška 1,2 m2
IO 302 Odvodnění (délka 7,2 m PP 160 KG, 1ks obrubníková vpusť)
Nová komunikace pro pěší bude na začátku (na severo-západní straně) napojena na stávající chodník
šířky 1,5 m. Vzhledem ke stísněným podmínkám je nový chodník navržen v šíři 1,5 m. Navrhovaný
chodník bude na stávající komunikaci pro pěší napojen bezbariérově - v jedné úrovni. Na konci bude
obruba snížena do úrovně 20 mm nad niveletu vozovky. V místě styku chodníku a silnice I/23 a II/393
bude osazena obruba ze silnčních obrubníků a v místech nových vjezdů bude osazena silniční obruba z
nájezdových obrubníků, vyvýšených do úrovně 30 mm nad niveletu vozovky, „vnější“ strana bude tvořena
stávajícím oplocením, nebo chodníkovými betonovými obrubníky.
Srážková voda bude, tak jako v současnosti, zachycena stávajícími uličními vpustěmi zaústěnými do
stávající kanalizace. V severní části bude nově zhotovena obrubníková vpusť, která bude zachytávat zbylé
vody stékající z chodníku.
Opěrná zeď je navržena v délce 35,2 m. Jedná se o železobetonovou opěrnou stěnu tl. 250 mm v průřezu
ve tvaru T zhotovenou z tvárnic ztraceného bednění. Na opěrné zdi bude instalováno zábradlí o výšce 1
m.
Skladba navrhovaných chodníků:
Zámková betonová dlažba tvaru „I“ 196x161x60 mm
Lože z drtě frakce 4-8 mm
40 mm
Štěrkodrť frakce 0-63 mm
150 mm
Skladba navrhovaných chodníků v místě vjezdů:
Zámková betonová dlažba tvaru „I“ 196x161x80 mm
Lože z drtě frakce 4-8 mm
40 mm
Štěrkodrť frakce 0-63 mm
250 mm
Lokalita č. 3 – ul. Ulička - bude napojena na nový chodník lokality č. 1
IO 104 Účelová komunikace – šířka 1,5 m a 2,7 m, délka 83,5 m, plocha 140 m2
IO 801 Vegetační úpravy – ozelenění plochy podél chodníku cca 128,4 m
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Účelová komunikace bude napojena na nový bezbariérový chodník v lokalitě 1. Ukončena bude
napojením na stávající asfaltovou komunikaci. Odtokové poměry v této lokalitě zůstanou zachovány.
Dešťové vody budou zasakovány v okolních zelených plochách.
Skladba účelové komunikace:
Skladebná betonová dlažba 200x100x80 mm
Lože z drtě frakce 4-8 mm
40 mm
Štěrkodrť frakce 0-63 mm
250 mm
Skladba rozšíření účelové komunikace:
Betonová dlažba z s distančníky 210x140x80 mm
Lože z drtě frakce 4-8 mm
40 mm
Štěrkodrť frakce 0-32 mm
150 mm
Štěrkodrť frakce 0-63 mm
200 mm
Pro umístění a provedení stavby se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona současně
stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1561/1, st. 12, 20/2, 22, 23/2, 24/2, st. 18, 28/2, 26, 27/1, st.
20/1, st. 123, 1549/3, 1558/3, 893/3, 921/3, 921/5, 927, st. 137 v k.ú. Rapotice, v souladu
s předloženou projektovou dokumentací. Koordinační situační výkres č. C.3 předložené projektové
dokumentace stavby je v upraveném měřítku součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro společné povolení zpracované společností
Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČ: 0499 74 424, zodp. projektant
Ing. František Kavina, autorizovaný inženýr pro dopravní a pozemní stavby, ČKAIT 1001088, ověřené
v řízení o společném povolení stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky, firmou oprávněnou k provádění staveb tohoto typu.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby podle ověřené dokumentace osobou k tomu oprávněnou.
6. Před termínem předání staveniště stavebník prověří platnost stanovisek správců inženýrských sítí a
dotčených orgánů státní správy a případně zajistí jejich aktualizaci.
7. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí (včetně přípojek IS
k okolním stavbám). Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
8. Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení
termín provádění prací. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení bude
respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
9. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských
sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
10. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení, a
dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
11. Staveniště musí být řádně označeno štítkem o povolení stavby nebo informačními tabulemi s uvedením
všech předepsaných údajů.
12. Stavebník je povinen mít na stavbě nebo na staveništi stavební povolení, projektovou dokumentaci
stavby a stavební deník.
13. Stavebník zajistí dodržení ustanovení vyhlášky č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, a závazných norem.
14. Při provádění přípravných a stavebních prací je třeba si počínat tak, aby nebyla vlastníkům
sousedních nemovitostí způsobena škoda. Případné škody vzniklé stavbou budou stavebníkem
nahrazeny.
15. Po dobu realizace stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i k objektům, které se
nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s majiteli
jednotlivých nemovitostí. Příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba
zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
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16. Materiál bude skladován na plochách, které stanoví investor - mimo komunikace a výjezdy od
sousedních nemovitostí tak, aby byly zachovány rozhledové poměry. Toto platí obdobně i pro
odstavování techniky a strojů v mimopracovní době.
17. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na ochranu životního prostředí. Zajistí, aby v průběhu
stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či znečištění povrchových a podzemních vod.
18. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
19. Před zahájením stavebních prací projedná stavebník (zhotovitel stavby) s příslušným silničním
správním úřadem způsob provádění, případně požádá o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 nebo 3 zákona o pozemních komunikacích.
20. Stavebník (zhotovitel stavby) před prováděním stavebních prací požádá o stanovení přechodné
úpravy provozu MěÚ Náměšť nad Oslavou, ODSH, pokud by mohlo dojít k dopravnímu omezení na
pozemních komunikacích na silnicích II. nebo II. třídy, místních nebo veřejně přístupných účelových
komunikacích; nebo Krajský úřad Kraje Vysočina, ODSH, pokud by mohlo dojít k dopravnímu omezení
silnice I/23.
21. Před realizací změn místní úpravy provozu (před uvedením stavby do provozu) stavebník požádá MěÚ
Náměšť nad Oslavou, ODSH, o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
22. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2024.
23. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního
souhlasu si stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná
zvláštními předpisy.
24. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
25. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Policie ČR, Krajské
ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, Bráfova třida
1247/11, Třebíč, IČ: 720 52 147, č.j.: KRPJ-129302-1/ČJ-2021-161006 ze dne 6. 12. 2021:
- připojení jednotlivých sjezdů k nemovitostem je nutné realizovat v souladu s ČSN 736110 změna Z1
obr. 53 nebo 53a
- minimální šířka chodníku 1,5m, průchozí výška chodníku min. 2,2m, maximální podélný sklon nesmí
přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
- chodník musí být opatřen vodící linií s max. délkou přerušení 8 m a v místě ukončené varovným pásem
v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností
orientace a pohybu
- nově vybudovaný chodník musí mít přímou návaznost na stávající komunikace pro pěší
- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší
míře omezen silniční provoz, v případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanizmů,
pracovní činností apod. je nutno zdejšímu Dl nejméně 30 dní před plánovanou realizací předložit
návrh přechodného dopravního značení
26. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Náměšť nad
Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenského, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad
Oslavou č.j.: MNnO 8844/21/ŽPŽ/No ze dne 16. 9. 2021:
- původce stavebního odpadu, u odpadu, který sám nezpracuje, je povinen mít jeho předání v
odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem - § 15 odst. 2 písm. c)
zákona.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu
Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenského, Masarykovo nám. 104, 675 71
Náměšť nad Oslavou č.j.: MNnO 10709/21/ŽPŽ/Such ze dne 27. 10. 2021 – souhlas k trvalému odnětí
zemědělské půdy ze ZPF:
Katastrální
území
Rapotice
Rapotice
Rapotice
Rapotice
Rapotice

Parcela
číslo

Druh pozemku

20/2
22
23/2
28/2
26

zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada

Třída
ochrany

BPEJ
71200
71200
71200
71200
71200

Celková výměra Trvalé odnětí
ZPF
425 m2
852 m2
1197m2
918 m2
144 m2

36 m2
36 m2
64 m2
17 m2
1 m2
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Rapotice
Rapotice
Rapotice
Rapotice
Rapotice
Celkem

27/1
893/3
894/2
898/14
927

zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
orná půda
-

-

71200
72901
72901
72901
72901
-

164m2
139 m2
140 m2
781 m2
3705 m2
-

3m2
21 m2
12 m2
1 m2
16 m2
207 m2

Stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem. Na ploše pozemků,
která nebyla odňata ze zemědělského půdního fondu, nesmějí být umisťovány jiné stavby a
prováděna nezemědělská činnost, která by podléhala odnětí pozemku dle zákona. Veškeré
případné změny a odchylky proti povolenému záměru nesmí být provedeny bez předchozího
projednání a odsouhlasení orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Náměšť nad
Oslavou -OŽPŽ).
2. Provede viditelné vytýčení hranic trvalého odnětí zemědělské půdy a po celou dobu výstavby ho
bude udržovat ve viditelném stavu.
3. Pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), účastník
řízení zajistí opravu na vlastní náklady.
Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby chodníku se
orientačně nepředepisují dle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona.
1.

28. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Krajského úřadu Kraje
Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, č.j.: KUJI
108781/2021Ma/V/133 ze dne 15. 12. 2021:
- Stavba se nachází v blízkosti silnice I/23. S ohledem na intenzitu dopravy a dopravní význam této
silnice nesmí v důsledku stavby dojít byť k dočasnému vyloučení provozu na silnici I/23. Před
zahájením prací, které by zasáhly do silnice I/23, je zhotovitel prací povinen projednat způsob
provádění prací s krajským úřadem.
- Před případným prováděním stavebních prací v silničním pozemku silnice I/23 požádá zhotovitel
těchto prací o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 nebo bodu 3 zákona o
pozemních komunikacích. K žádosti je třeba doložit souhlas příslušného orgánu Policie ČR a
souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava.
- Před případným umístěním přechodného dopravního značení na silnici I/23, je třeba požádat
krajský úřad, který je příslušný dle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici I/23. Toto stanovení lze vydat po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstvo obrany,
Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních
zájmů Brno, Svatoplukova 84, 615 00 Brno ze dne 8. 11. 2021 Sp. zn. 12642/2021-1150-OÚZ-BR:
- tři týdny před zahájením akce požadujeme předložit termín realizace stavby a v případě
dopravního omezení na komunikaci 1/23 návrh dopravního opatření na adresu: Regionální
středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc, nebo faxem na tel. č. 973
401 556 (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel.
973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).
30. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zn. RSD-534996/2021-3 ze dne 16. 11. 2021 a zn.
RSD-534996/2021-6 ze dne 13. 12. 2021:
- Provést návrh šířky chodníku bez fyzického oddělení od vozovky silnice č. I/23 v souladu se zněním či. 10.1.2.2
v ČSN 73 6110 nebo dokladovat odůvodnění návrhu v hodnotě 1,50 m.
- Rozhledové poměry na nových sjezdech - požadujeme dokladovat ve výkresových přílohách.
- Rozhledové poměry na výjezdu na silnici č. I/23 z MK (ul. Ulička).
- Osvětlení chodníku - do textové části PD provést popis, např. že bude osvětlení nového chodníku zajištěno
stávajícím VO.
- Upozorňujeme na nevhodnou terminologii „Zpevněná cesta" - Lokalita 3 (IO 105), neboť se i dle katastru
nemovitostí jedná o místní komunikaci a dopravní připojení k silnici č. I/23 je křižovatkou. To je vyjádřeno v
rámci dopravního značení i stávajícím umístěním SDZ č. P2 „Hlavní pozemní komunikace".
- Doporučujeme osadit stávající SDZ B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel" E13 doplňkovou tabulkou „Jen Dopravní
obsluha", což má umožnit vjezd a výjezd vozidel majitelů nemovitostí přístupným pouze z MK „Ulička".

- Vozidla zaparkovaná na manipulačních plochách nebudou přesahovat žádným svým
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rozměrem do silnice č. I/23.
- Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice I. třídy včetně nových částí tak, aby nedocházelo ke škodám na
majetku ŘSD ČR nebo na majetku jiných osob (následně součástí dokumentace skutečného provedení
stavby silnice I. třídy bude evidence odtokových plánů zpracovaná dle „B1 předpis pro tvorbu odtokových
plánů v rámci ŘSD ČR" (http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/datove-predpisy),zejména řešení
způsobu odvodnění v problematickém úseku od staničení chodníku od km 0,160.

31. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 000 90 450, zn. TSO/No/013635/2021 ze
dne 31. 8. 2021:
-

-

Investor je povinen před zahájením prací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách
provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku, upřesňující požadavky KSÚSV na
způsob samotné realizace.
Do rozpočtu investora stavby požadujeme zahrnout náklady na úhradu poplatků, vyplývající ze smlouvy.
Před započetím výkopových prací při realizaci prací je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o
povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č.
13/97 o pozemních komunikacích.
Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit
s Policií ČR DI Třebíč.
Realizaci stavebních prací v silničních pozemcích KSÚSV povoluj e v termínu 1.4. - 31.10. kalendářního roku,
výjimky musí být samostatně projednány a odsouhlaseny včetně pravidel provádění zimní údržby. a
Realizace prací musí být prováděna za nepřerušeného silničního provozu.
Dotčení silničního tělesa požadujeme minimalizovat.
Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout veškeré náklady na obnovu všech výstavbou dotčených ploch a
zařízení silniční sítě ve správě KSÚSV.
Musí být plně zajištěno odvodnění upravovaných ploch, a silnice ve správě KSÚSV, v žádném případě
nesmějí být zhoršeny odtokové poměry či ztížena údržba silnice.
Do rozpočtu stavby je nutno zahrnout veškeré náklady na případnou úpravu stávajících dešťových vpustí (v
případě jejich nevyhovujícího stavu jejich znovuzřízení). Na vrub investora půjdou případné náklady na
obnovu konstrukčních vrstev vozovky (dotisky) v místě jejího dotčení a případné osazení SDZ a VDZ.
Omezení silničního provozu při provádění prací včetně odpovídajícího dopravního značení je investor povinen
odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč, osadit je a zodpovídat za ně po celou stanovenou dobu, o Stanovení
dočasné úpravy silničního provozu je nutno zažádat příslušný silniční správní úřad.
Veškeré náklady na stavbu půjdou na vrub investora (Obec Rapotice) bez jakýchkoliv nároků vůči KSÚSV.
Plánované
doplnění
vozovky
(dotisky)
požadujeme
v
následující
konstrukci:
o ACO 11+
tl. 5 cm (obrusná vrstva)
o Spojovací postřik
o ACL 16+
tl. 5 cm (ložná vrstva)
o Spojovací postřik
o ACP 22+
tl. 5 cm (podkladní vrstva)
o Infiltrační postřik
o Štěrkodrť fr. 0-32 l. 20 cm (hutněná po vrstvách)
o Štěrkodrť fr. 32-63 tl. 20 cm (hutněná po vrstvách)
Jednotlivé živičné vrstvy požadujeme provádět s přesahem (zazubením) 0,50 m, eventuální
změnu skladby vozovky (dotisku) je nutno projednat předem s TSO TR KSÚSV, resp.
v rámci smlouvy o podmínkách provádění stavebních prací.
V místech styčných spár stávajícího silničního krytu a nové obrusné vrstvy požadujeme zalití pružnou
zálivkou.
Eventuální změnu skladby dotisku je nutno projednat předem s TSO TR KSÚSV, resp. v
rámci smlouvy o podmínkách provádění stavebních prací.
Požadujeme být informováni o plánovaném termínu realizace stavby.

32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti EG.D, a.s., Riegrova 348/78,
674 01 Třebíč, IČ: 280 85 400, EG.D, a.s., Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč, IČ: 280 85 400, ze dne 31.
8. 2021 zn. M40715-26136393, a R32309-27044699 ze dne 20.9.2021
33. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ: 04084063, ze dne 11.11.2021, č.j.
819046/21
34. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Brno ze dne 13. 7. 2021 zn. 5002407369, ze dne 20. 9. 2021, zn. 5002450633
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35. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Vodárenská akciová
společnost, a.s., IČ: 49455842, divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, č.j.:
BV/5039/2021-MV ze dne 16.9.2021
36. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Vodárenská akciová
společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842, divize Třebíč, Kubišova 1172, 674
11 Třebíč, č.j.: TR/5532/2021/2021-Se ze dne 27. 9. 2021
Jako účastník řízení, na nějž se dle ustanovení § 27 odst stavebního. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.
vztahuje rozhodnutí správního orgánu, je v tomto řízení označen:
- Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice, IČO: 00290335
Odůvodnění
Stavebník, Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice, IČO: 00290335, na základě plné moci zastoupený
společností Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČ: 0499 74 424, podal dne
10. 12. 2021 k Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru dopravy a silničního hospodářství,
speciálnímu stavebnímu úřadu ve věcech pozemních komunikací (dále jen „zdejší úřad“), žádost o vydání
společného povolení stavby pod názvem „Rapotice – Novostavba chodníku v ul. Hlavní a Nádražní“.
Dnem podání návrhu bylo řízení zahájeno.
Jedná se o vybudování bezbariérových chodníků pro pěší v obci Rapotice převážně podél silnice I/23 a
silnice II/393, v úseku ulic Hlavní a Nádražní a účelové komunikace „Ulička“. Stavba je popsána ve
výrokové části tohoto rozhodnutí. Podrobnosti viz ověřená PD.
K řízení bylo předloženo:
- Plná moc
- 3 x PD stavby zpracovaná společností Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava,
IČ: 0499 74 424, zodp. projektant Ing. František Kavina, autorizovaný inženýr pro dopravní a pozemní
stavby, ČKAIT 1001088,
- Souhlasy vlastníků pozemků s umístěním a provedením stavebního záměru – vyznačený na situačním
výkresu stavby
- Souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč,
Dopravní inspektorát, Bráfova třida 1247/11, Třebíč, IČ: 720 52 147, č.j.: KRPJ-129302-1/ČJ-2021161006 ze dne 6. 12. 2021
- Závazné stanovisko OVÚR MěÚ Náměšť nad Oslavou (orgán územního plánování) ze dne 1. 9. 2021,
čj. MNnO 8736/21/Výst/Ne,
- Závazné stanovisko OŽPŽ MěÚ Náměšť nad Oslavou (souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze
ZPF) čj. MNnO MNnO 10709/21/ŽPŽ/Such ze dne 27. 10. 2021,
- Vyjádření OŽPŽ MěÚ Náměšť nad Oslavou ze dne 16. 9. 2021, čj. MNnO 8844/21/ŽPŽ/No,
- Stanovisko České republiky – Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, 615 00 Brno ze dne 8. 11.
2021 Sp. zn. 12642/2021-1150-OÚZ-BR,
- Sdělení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava, ze dne 27. 8. 2021 čj. KHSV/21413/2021/TR/HOK/Dos,
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského
180, 674 01 Třebíč, IČ: 708 85 184, ze dne 29. 9. 2021 č.j. HSJI-4241-2/TR-2021
- Závazné stanovisko Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01
Jihlava, č.j.: KUJI 108781/2021Ma/V/133 ze dne 15. 12. 2021
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zn. RSD534996/2021-3 ze dne 16. 11. 2021 a zn. RSD-534996/2021-6 ze dne 13. 12. 2021
- Stanovisko Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 000
90 450, zn. TSO/No/013635/2021 ze dne 31. 8. 2021
- Vyjádření EG.D, a.s., Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč, IČ: 280 85 400, ze dne 31. 8. 2021 zn. M4071526136393, a R32309-27044699 ze dne 20.9.2021,
- Vyjádření GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 20. 9. 2021 zn. 5002450633
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČ:
04084063, ze dne 11.11.2021, č.j. 819046/21,
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., IČ: 49455842, divize Brno-venkov, Soběšická 820/156,
638 00 Brno, č.j.: BV/5039/2021-MV ze dne 16.9.2021
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- Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01
Třebíč, zn. TR/5532/2021/2021-Se ze dne 27. 9. 2021,
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2, 155 00 Praha 5, zn. E43532/21 ze dne 30. 8.
2021
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2144/1, 148 00 Praha 4 , zn. 2108300742330827 ze dne 30. 8. 2021
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 302 00 Brno, IČ: 70890013, ze dne 27. 8. 2021, zn.:
PM-39176/2021/5203/Pl,
- Plán kontrolních prohlídek stavby.
Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parc. č. 1549/3 a 1558/3 v k.ú. Rapotice, které jsou ve
vlastnictví stavebníka, na pozemku parc. č. 893/3 v k.ú. Rapotice, ve vlastnictví Ctibora a Ludmily
Loveckých, na pozemku parc. č. 27/1 v k.ú. Rapotice ve vlastnictví MUDr. Vítězslava Rady, na pozemku
parc. č. 22 v k.ú. Rapotice ve vlastnictví Simony Pavlíčkové, na pozemcích parc. č. st. 18 a 24/2 v k.ú.
Rapotice ve vlastnictví Petra a Jiřiny Polehlových, na pozemku parc. č. st. 20/1 v k.ú. Rapotice ve
vlastnictví Ing. Milana Pelce, na pozemku parc. č. st. 137 v k.ú. Rapotice ve vlastnictví Jana a Marie
Soukupových, na pozemku parc. č. 921/3 v k.ú. Rapotice ve vlastnictví Libora a Ludmily Podpěrových, na
pozemku parc. č. 28/2 v k.ú. Rapotice ve vlastnictví Ing. Aleny a Romana Jaškových, na pozemcích parc.
č. st. 123 a 921/5 v k.ú. Rapotice ve vlastnictví Ludmily Šimerlové, na pozemku parc. č. 927 v k.ú.
Rapotice ve vlastnictví Františka a Jaroslavy Liškových, na pozemku parc. č. 23/2 v k.ú. Rapotice ve
vlastnictví MVDr. Pavla a Romana Miklišových, na pozemku parc. č. st. 12 v k.ú. Rapotice ve vlastnictví
Františka a Magdaleny Outratových, na pozemku parc. č. 1561/1 v k.ú. Rapotice, vlastník ČR, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, na pozemku parc. č. 26 v k.ú. Rapotice, vlastník Jiří Aulehla, a na pozemku parc. č.
20/2 v k.ú. Rapotice, vlastník Petr Mayer. Stavebník doložil souhlasy vlastníků pozemků pro stavbu
k umístění a provedení záměru.
Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl zdejší úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení podle stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a vlastníka pozemku nebo stavby na
kterých má být záměr uskutečněn a obce, na jejímž území má být záměr uskutečněn) pouze vlastníkům
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí pod parc. č. st. 19, 28/2, 18, 24/2, st. 16/1, 24/3, st.
17/2, st. 21/2, 28/1, 16/3, 894/2, st. 81, 898/14, 904/7, st. 114/1, 2236, 1832, 1831, 1558/1, 1561/21, st.
182, st. 186, st. 13/1, 15/2, st. 76, 1558/5, st. 201, st. 211, st. 122, st. 16/2 a 23/2 v k.ú. Rapotice.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším nemovitostem) nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
Dotčeny budou zájmy správců inženýrských sítí (podmínky vlastníků/správců jsou uvedeny ve výrokové
části).
Veřejné zájmy zastupují: Policie ČR, DI Třebíč, MěÚ Náměšť nad Oslavou, OVÚR; MěÚ Náměšť nad
Oslavou, OŽPŽ; Krajský úřad Kraje Vysočina, ODSH, HZS Kraje Vysočina; MO ČR - orgán ochrany
územních zájmů.
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu zdejší úřad uvádí, že účastníky řízení jsou:
- Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice, IČO: 00290335,
- Agrorojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČ: 499 74 424
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390
- František Outrata, Hlavní 180, 675 73 Rapotice
- Magdalena Outratová, Hlavní 180, 675 73 Rapotice
- Petr Mayer, Zbýšovská 739, 665 01 Rosice
- Simona Pavlíčková, Hlavní 166, 675 76 Rapotice
- MVDR. Pavel Mikliš, Nad Vrbím 547, 664 52 Sokolnice
- Roman Mikliš, Studená 469/31, 638 00 Brno
- Petr Polehla, Ulička 63, 675 73 Rapotice
- Jiřina Polehlová, Ulička 63, 675 73 Rapotice
- Roman Jašek, Herčíkova 2494/6, 612 00 Brno
- Ing. Alena Jašková, Herčíkova 2494/6, 612 00 Brno
- Jiří Aulehla, Hlavní 34, 675 73 Rapotice
- MUDr. Vítězslav Rada, Lípová 423, 664 84 Zastávka
- Ing. Milan Pelc, Hlavní 84, 675 73 Rapotice,
- Ludmila Šimerlová, Josefy Faimonové 2233/18, 628 00 Brno
- Ludmila Lovecká, Nádražní 70, 675 73 Rapotice
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Ctibor Lovecký, Nádražní 70, 675 73 Rapotice
Libor Podpěra, Hlavní 147, 675 73 Rapotice
Ludmila Podpěrová, Hlavní 147, 675 73 Rapotice
František Liška, Hlavní 167, 675 73 Rapotice
Jaroslava Lišková, Hlavní 167, 675 73 Rapotice
Jan Soukup, Hlavní 125, 675 73 Rapotice
Marie Soukupová, Hlavní 125, 675 73 Rapotice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 000 90 450
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400, IČ: 280 85 400
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842, divize Třebíč,
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
- Vodárenská akciová společnost, a.s., IČ: 49455842, divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00
Brno
- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, identifikovaní
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. st. 19, 28/2, 18, 24/2, st.
16/1, 24/3, st. 17/2, st. 21/2, 28/1, 16/3, 894/2, st. 81, 898/14, 904/7, st. 114/1, 2236, 1832, 1831,
1558/1, 1561/21, st. 182, st. 186, st. 13/1, 15/2, st. 76, 1558/5, st. 201, st. 211, st. 122, st. 16/2 a 23/2
v k.ú. Rapotice.
-

Dne 10. 12. 2021 zdejší úřad pod č.j.: MNnO 12411/21/Dop/Kob oznámil zahájení řízení o společném
povolení výše uvedené stavby všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona od místního šetření a stanovil, že do patnácti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stejné lhůtě byla dána
možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Náměšť nad Oslavou
dne 10.12.2021 a sňato dne 27. 12. 2021. Žádné námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
Speciální stavební úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v § 94o. Bylo ověřeno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
V průběhu správního řízení nebyly uplatněny námitky ani takové připomínky, které by bránily vydání
společného povolení a to ani ze strany účastníků řízení, ani ze strany dotčených orgánů.
Protože speciální stavební úřad neshledal v průběhu spojeného řízení důvody bránící povolení stavby,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se rozhodnutí účastníkům řízení
veřejnou vyhláškou.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal zdejšímu úřadu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Náměšť nad Oslavou.
Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po právní moci společného povolení zašle stavebníkovi stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, vyhotovení ověřené dokumentace stavby
a štítek o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na
viditelném místě u vstupu na staveniště.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí 2
roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena v době jeho platnosti.

Ing. Marie Koblížková
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Náměšť nad
Oslavou, úřední desce obce Rapotice, a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Vyvěšeno dne ........................................

Sejmuto dne ......................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (jednotlivě):
- Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice, IČO: 00290335,
- Agrorojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČ: 499 74 424
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390
- František Outrata, Hlavní 180, 675 73 Rapotice
- Magdalena Outratová, Hlavní 180, 675 73 Rapotice
- Petr Mayer, Zbýšovská 739, 665 01 Rosice
- Simona Pavlíčková, Hlavní 166, 675 76 Rapotice
- MVDR. Pavel Mikliš, Nad Vrbím 547, 664 52 Sokolnice
- Roman Mikliš, Studená 469/31, 638 00 Brno
- Petr Polehla, Ulička 63, 675 73 Rapotice
- Jiřina Polehlová, Ulička 63, 675 73 Rapotice
- Roman Jašek, Herčíkova 2494/6, 612 00 Brno
- Ing. Alena Jašková, Herčíkova 2494/6, 612 00 Brno
- Jiří Aulehla, Hlavní 34, 675 73 Rapotice
- MUDr. Vítězslav Rada, Lípová 423, 664 84 Zastávka
- Ing. Milan Pelc, Hlavní 84, 675 73 Rapotice,
- Ludmila Šimerlová, Josefy Faimonové 2233/18, 628 00 Brno
- Ludmila Lovecká, Nádražní 70, 675 73 Rapotice
- Ctibor Lovecký, Nádražní 70, 675 73 Rapotice
- Libor Podpěra, Hlavní 147, 675 73 Rapotice
- Ludmila Podpěrová, Hlavní 147, 675 73 Rapotice
- František Liška, Hlavní 167, 675 73 Rapotice
- Jaroslava Lišková, Hlavní 167, 675 73 Rapotice
- Jan Soukup, Hlavní 125, 675 73 Rapotice
- Marie Soukupová, Hlavní 125, 675 73 Rapotice
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 000 90 450
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400, IČ: 280 85 400
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063
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- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311
- Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842, divize Třebíč,
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
- Vodárenská akciová společnost, a.s., IČ: 49455842, divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00
Brno
Dle § 94k písm e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) :
- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, identifikovaní
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. st. 19, 28/2, 18, 24/2, st. 16/1, 24/3, st. 17/2, st. 21/2, 28/1, 16/3, 894/2, st. 81, 898/14, 904/7,
st. 114/1, 2236, 1832, 1831, 1558/1, 1561/21, st. 182, st. 186, st. 13/1, 15/2, st. 76, 1558/5, st. 201, st.
211, st. 122, st. 16/2 a 23/2 v k.ú. Rapotice.
Dotčené orgány (jednotlivě):
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát,
Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104,
675 71 Náměšť nad Oslavou
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, Masarykovo nám. 104, 675
71 Náměšť nad Oslavou (orgán územního plánování)
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Žižkova 57,
587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč, IČ: 708
85 184
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694,
Vypraveno dne: 11. 1. 2022
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Koordinační situace stavby:

