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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ 

Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, IČ 70890749, v řízení zastoupený společností IS engineering 
s. r. o., Dvorek 401, 588 22 Přibyslav, IČ 25975609
Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška:
Město Humpolec, se sídlem Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 00248266
VODAK Humpolec, s. r. o., Pražská 544, 396 30 Humpolec, IČ 49050541
Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21  Praha 5, IČ 70889953
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013
Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha, IČ 60193336
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava a Myslotínská 1887, 
393 82 Pelhřimov, IČ 00090450
E.ON Servisní, s. r. o., RCDS Jihlava, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč, sídlo společnosti: F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25186213
JMP DS, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – střed, IČ 24850756
Správa železniční dopravní cesty, st. org., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, IČ 
70994234
Česká  republika –  Ministerstvo  obrany,  odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 
530 02 Pardubice, IČ 60162694
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, Strašnice, 130 
00 Praha, IČ 26207842
E.ON Distribuce, a. s., F. A., Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 28085400
Český telekomunikační úřad, Sokolovská 58/219, Vysočany, 225 02 Praha, IČ 70106975
Kalina Robert, Kalhov 26, 588 42 Kalhov  
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: k. ú. Staré Hory, obec Jihlava, okres Jihlava, 
v k. ú. Plandry, obec Plandry, okres Jihlava, v k. ú. Hybrálec, obec Hybrálec, okres Jihlava, v k. ú. Bílý 
Kámen, obec Bílý Kámen, okres Jihlava, vše v k. ú. Větrný Jeníkov, obec Větrný Jeníkov, okres 
Jihlava, k. ú. Kalhov, obec Kalhov, okres Jihlava, v k. ú. Branišov u Jihlavy, obec Ústí, okres Jihlava, 
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v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec, okres Pelhřimov, v k. ú. Humpolec, obec Humpolec, okres 
Pelhřimov.  

Kraj  Vysočina,  Žižkova  1882/57, Jihlava, IČ 70890749, v řízení zastoupený společností IS 
engineering s. r. o., Dvorek 401, 588 22 Přibyslav, IČ 25975609,  podal  dne 27. 11. 2013 u Magistrátu 
města Jihlavy, odboru dopravy ohlášení stavebních úprav na stavbu pod názvem  v rámci stavby pod  
názvem „II/523 Jihlava - Humpolec“ na pozemcích parc. č. 283/2, 282, 281, 279  vše v k. ú. Staré 
Hory, obec Jihlava, okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 134/3, 120 vše v k. ú. Plandry, obec Plandry, 
okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 1418/1, 1419/1 vše v k. ú. Hybrálec, obec Hybrálec, okres 
Jihlava, na pozemcích parc. č. 226/1, 226/14, 226/15, 226/24, 226/22, 226/18, 226/16, 226/12 vše v k. 
ú. Bílý Kámen, obec Bílý Kámen, okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 964, 963 vše v k. ú. Větrný 
Jeníkov, obec Větrný Jeníkov, okres Jihlava, na pozemku parc. č.  820/1 v k. ú. Kalhov, obec Kalhov, 
okres Jihlava, na pozemku parc. č. 225 v k. ú. Branišov u Jihlavy, obec Ústí, okres Jihlava, na 
pozemku parc. č. 1122 v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí, okres Jihlava, na pozemku parc. č. 899/1 
v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec, okres Pelhřimov, na pozemcích parc. č. 2421/2, 2421/1, 2342/4, 
2421/5, 2421/6 v k. ú. Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov. Speciální stavební úřad odboru 
dopravy Magistrátu města Jihlavy rozhodl usnesením č.j. MMJ/OD/26380/2013-2, 166202/2013/MMJ 
o provedení stavebního řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení. Stavební 
řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. 

Návrh nebyl úplný, a proto bylo stavební řízení usnesením č.j. MMJ/OD/26380/2013-5, 
19027/2014/MMJ přerušeno. Po dodání všech potřebných podkladů Magistrát města Jihlavy, odbor  
dopravy, jako  speciální stavební  úřad  příslušný ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona  č. 13/1997 Sb.,  o 
pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů  a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), oznámil opatřením 
ze dne 16. 6. 2014 zahájení  stavebního  řízení  dle ustanovení § 112  odst. 1  stavebního zákona  a 
v souladu s  § 144 odst. 2  zákona č. 500/2004 Sb., správní  řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“). Speciální stavební úřad upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od 
místního šetření vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost včetně 
dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.
 
Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 283/2, 282, 281, 279  vše v k. ú. Staré Hory, obec Jihlava, 
okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 134/3, 120 vše v k. ú. Plandry, obec Plandry, okres Jihlava, na 
pozemcích parc. č. 1418/1, 1419/1 vše v k. ú. Hybrálec, obec Hybrálec, okres Jihlava, na pozemcích 
parc. č. 226/1, 226/14, 226/15, 226/24, 226/22, 226/18, 226/16, 226/12 vše v k. ú. Bílý Kámen, obec 
Bílý Kámen, okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 964, 963 vše v k. ú. Větrný Jeníkov, obec Větrný 
Jeníkov, okres Jihlava, na pozemku parc. č.  820/1 v k. ú. Kalhov, obec Kalhov, okres Jihlava, na 
pozemku parc. č. 225 v k. ú. Branišov u Jihlavy, obec Ústí, okres Jihlava, na pozemku parc. č. 1122 
v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí, okres Jihlava, na pozemku parc. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov, obec 
Humpolec, okres Pelhřimov, na pozemcích parc. č. 2421/2, 2421/1, 2342/4, 2421/5, 2421/6 v k. ú. 
Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov.

Existenci vlastnického práva k pozemkům dotčeným stavbou ověřil v katastru nemovitostí Magistrát 
města Jihlavy – odbor dopravy. 

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Magistrát města Jihlavy odbor dopravy,  
jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných  
účelových  komunikací  příslušný  podle  § 40  odst. 4  písm. a)  zákona č. 13/1997 Sb., v platném 
znění a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vydává podle § 115 stavebního zákona
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S T A V E B N Í   P O V O L E N Í , 

kterým povoluje stavbu pod názvem

„II/523 Jihlava - Humpolec“
 na pozemcích parc. č. 283/2, 282, 281, 279  vše v k. ú. Staré Hory, 
obec Jihlava, okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 134/3, 120 vše 

v k. ú. Plandry, obec Plandry, okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 
1418/1, 1419/1 vše v k. ú. Hybrálec, obec Hybrálec, okres Jihlava, na 

pozemcích parc. č. 226/1, 226/14, 226/15, 226/24, 226/22, 226/18, 
226/16, 226/12 vše v k. ú. Bílý Kámen, obec Bílý Kámen, okres 

Jihlava, na pozemcích parc. č. 964, 963 vše v k. ú. Větrný Jeníkov, 
obec Větrný Jeníkov, okres Jihlava, na pozemku parc. č.  820/1 v k. 
ú. Kalhov, obec Kalhov, okres Jihlava, na pozemku parc. č. 225 v k. 
ú. Branišov u Jihlavy, obec Ústí, okres Jihlava, na pozemku parc. č. 
1122 v k. ú. Ústí u Humpolce, obec Ústí, okres Jihlava, na pozemku 

parc. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec, okres Pelhřimov, na 
pozemcích parc. č. 2421/2, 2421/1, 2342/4, 2421/5, 2421/6 v k. ú. 

Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1) Předmětem stavby je rekonstrukce krytu silnice II/523 v úseku od km 2,481 konec města Jihlavy až 
po křižovatku se silnicí II/131 u Větrného Jeníkova, kde silnici II/523 přerušuje úsek silnice II/131, a 
dále od napojení na silnici II/131 za Větrným Jeníkovem až na začátek města Humpolec do km 
24,136 provozního staničení, vyjma průjezdních úseků obcí.   

    Silnice byla rozdělena na následující řešené úseky úprav:
    Úsek „1“ km 5,990 – 8,150 provoz. staničení, tento úsek začíná u dopravní značky konec města 

Jihlavy a pokračuje směrem k obci Šipnov. Celý úsek je veden v extravilánu a je ukončen na 
začátku zástavby Šipnov u dopravní značky začátek obce v km 8,150 provozního staničení. 

    Úsek „2“ km 8,573 – 10,063, celý úsek je veden v extravilánu mezi obcemi Šipnov a Bílý Kámen, 
přičemž začátek a konec je definován polohou dopravních značek začátek a konec obce. 

    Úsek „3“ km 10,347 – 15,185, úsek je veden od dopravní značky konec obce Bílý Kámen, konec 
úseku je dán intravilánem obce Větrný Jeníkov a dopravní značkou začátek obce v km 15,185 
provozního staničení. 

    Úsek „4“ km 15,635 – 17,235, začátek tohoto úseku je vymezen křižovatkou se silnicí II/131 a je 
ukončen dopravní značkou začátek obce Kalhov.

    Úsek „5“ km 18,027 – 22,207, je veden od obce Kalhov a směřuje severozápadně na hranice 
okresů Jihlava a Pelhřimov. Úsek „5“ je ukončen před intravilánem obce Krasoňov a dopravní 
značky začátek obce v km 22,207 provozní staničení. 
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     Úsek „6“ km 23,011 – 27,183 provoz. staničení, je veden od dopravní značky konec obce 
Krasoňov, mimoúrovňově křižuje dálnici D1 a je ukončen za železničním přejezdem u dopravní 
značky začátek města Humpolec. 

     Úsek „7“, prochází intravilánem obce Šipnov, je vymezen dopravními značkami začátek a konec 
obce. Délka úseku „7“ je 422m.

     Úsek „8“, jedná se o úsek silnice II/523, který prochází intravilánem obce Bílý Kámen a je 
ohraničen dopravními značkami začátek a konec obce. Délka úseku „8“ činí 284m. 

     V rámci stavby se provede rekonstrukce živičných vrstev vozovky, frézování stávajících horních 
vrstev vozovky, pokládka nových asfaltových vrstev, součástí je rovněž čištění stávajících 
silničních propustků, úprava a případná sanace nezpevněných krajnic a stávajících příkopů, dojde 
rovněž k modernizaci stávajícího bezpečnostního zařízení (směrové sloupky, svodidla apod.). 
Součástí stavebních prací bude i obnova vodorovného dopravního značení, které bude 
odfrézováním odstraněno a rovněž obnova stávajícího svislého dopravního značení. 

2) Stavba bude provedena v souladu se souhlasem stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy, 
vydaného dle § 15 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, dne 5. 6. 2014 č.j. MMJ/SÚ/2144/2014-2 a v souladu se souhlasem stavebního 
úřadu Městského úřadu Humpolec vydaného dle § 15 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, dne 6. 2. 2014 č.j. MUHU/2224/2014/Hr s. z. 
STAV/164/2014/HU.  

3) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

4) Při  provádění  stavby  je  nutno  dodržovat  bezpečnost  práce  a  technických  zařízení  a  dbát  o 
ochranu zdraví osob na staveništi.

5) Při stavbě  budou dodržena ustanovení  vyhlášky č. 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích  
na  stavby,  v platném znění.

6) Před  zahájením  prací  požádá  zhotovitel  všechny  správce  inženýrských sítí,  které se nachází  
v obvodu staveniště, o jejich vytýčení. V případě poškození těchto vedení je nutné okamžitě 
přizvat jejich  správce.

7) Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních, včetně stávajících 
komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště jste povinni odstranit vlastním nákladem.

8)  Přechodné dopravní značení po dobu trvání stavebních prací bude odsouhlaseno orgánem státní 
správy (Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy) příslušným dle zákona č. 361/2000 Sb., 
v platném znění, po předchozím projednání s Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina, 
územním odborem vnější služby Jihlava, dopravním inspektorátem. O uzavírce a objížďkách po 
dobu trvání stavebních prací rozhodne příslušný silniční správní úřad na základě žádosti. 

  
  9) Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, 

vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní 
prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno 
hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a 
podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. 

10)Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné 
vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být 
respektovány. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního 
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vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky 
pro provádění prací. 

11) Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. 
Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných staveb a 
geodetické zaměření nově budovaných inženýrských sítí a doklady o vytýčení stavby. 

12)Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo 
k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající 
podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit 
nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne speciální 
stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

13) Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160 odst. 1 zák. 
č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, v platném znění)

14) Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání 
sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a 
staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních 
pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, 
k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je 
stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a 
není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných 
předpisů o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).

15) Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové 
výrobky a konstrukce, které odpovídají požadavkům citovaného ustanovení. 

16) Budou respektovány požadavky uplatněné dotčenými orgány:

a) ve stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody č.j. 
MMJ/OŽP/9097/2013, 145004/2013/MMJ ze dne 11. 11. 2013:
Výstavbou a provozováním stavby nebudou poškozeny dřeviny rostoucí mimo les:

      Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů bude 
zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 ČSN 83 9061. (Hloubené výkopy se nesmí provádět 
v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop 
prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů 
nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. 
Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahradit. Kořeny je nutné chránit před 
vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí 
zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci kořenů).

      V kořenové zóně dřevin nebude umísťována zemina ani jiný materiál ve smyslu bodu 4.8 ČSN 83 
9061 po dobu delší než 20 dnů a současně nebude umísťován blíže než 1m od kmene. 

      Stromy podél komunikace s obvodem ve výšce 130cm větším, než je stanoveno v aktuálně 
platném prováděcím právním předpisu, budou pokáceny teprve na základě pravomocného 
povolení ke kácení z důvodu výstavby. Toto povolení je ve správním řízení kompetentní vydat 
v k. ú. Hybrálec obecní úřad Hybrálec, k. ú. Plandry obecní úřad Plandry, k. ú. Bílý Kámen obecní 
úřad Bílý Kámen, k. ú. Větrný Jeníkov úřad městyse Větrný Jeníkov, k. ú. Kalhov obecní úřad 
Kalhov, k. ú. Ústí u Humpolce obecní úřad Ústí.

      Stavbou nebude narušen Bělokamenský potok, ani Hejšťský potok, které jsou oba významnými 
krajinnými prvky „ex lege“.
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b)  ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, odpadového hospodářství, č.j.   
MMJ/OŽP/1055/2014-OH/Ďá, 28117/2014/MMJ ze dne 14. 2. 2014:

      Původce odpadů - právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady 
vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat všechna 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a o změně některých dalších 
zákonů a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství. 

c)    ve vyjádření odboru životního prostředí a památkové péče MěÚ Humpolec ze dne 15. 11. 2013 
č.j. ŽP/18441/13/Kc,Sd,Tk,Št/73/2013:

       Akce je možná za podmínky, že se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami. 

       Jako příslušný vodoprávní úřad: Realizace záměru je možná. K uvedené akci byl vydán souhlas 
podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění pod č.j. ŽP/1516/11/Tk/949/2010 
ze dne 20.1.2010.

       Předmětná akce se dotýká zájmů ochrany přírody a krajiny z hlediska ochrany dřevin rostoucích 
mimo les. V rámci stavby v úseku ORP není uváděn požadavek na kácení dřevin. S ohledem na 
předložený projekt lze s realizací stavby souhlasit při dodržení následujících podmínek:

       Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození dle § 7 zákona a 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích (dále jen ČSN).

       Vyjádření za úsek lesního hospodářství:
       Upozorňujeme na zákaz využití lesních pozemků k ukládání stavebních či jiných materiálů a 

dodržování § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.  

d)  ve stanovisku Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, územního odboru Jihlava, dopravního 
inspektorátu ze dne 14. listopadu 2013 č.j. KRPJ-104633-18/ČJ-2013-160706:

       Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, 
která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce. 

e)   v souhlasu Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, Praha ze dne 17. 2. 2014 zn. MP-SOP0272/14-
2/Nk,DUCR-9127/14/Nk:

       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

       Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
       Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k 

záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
        Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy. 

       Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky 
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. 

       Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a 
to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy. 

        Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad 
vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

        Drážní úřad si vyhrazuje – po započetí stavby – právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na 
výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby 
a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.  

17) Bude respektováno stanovisko Povodí Vltavy s. p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5, ze 
dne 27. 12. 2010 zn. 60372/2010-242/Ma:
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Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízení vlády č. 262/2007Sb., Plánem 
oblasti povodí Dolní Vltavy, nařízení rady Kraje Vysočina (ustanovení § 24 aaž 26 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, je uvedený záměr možný. 
Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s uvedeným záměrem „Oprava 
silnice II/523 Jihlava – Humpolec, úsek Větrný Jeníkov – Humpolec“ za předpokladu splnění 
těchto podmínek a s těmito připomínkami:
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami 
(ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro 
zneškodnění případné havárie. 
S odpady ze stavby (např. z demolic) bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a souvisejícími předpisy. 
Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který 
odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání. 

18) Bude respektováno stanovisko Povodí Vltavy s. p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5, ze 
dne 6. 11. 2013 zn. 55184/2013-242/Ma:
V lokalitě Na Němečku silnice kříží Hejšťský potok (most ev.č.523-004). Případný zásah do toku 
v prostoru mostu bude s námi předem projednán, a to přímo s úsekovým technikem.
Na západním okraji Kalhova silnice kříží Hejšťský potok propustkem – úprava propustku bude 
s námi projednána. 
Zahájení a ukončení stavby bude včas oznámeno na naše pracoviště na Želivce.

19) Bude respektováno stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno ze dne 26. 11. 2013 zn. 19888/2013-OŘ BNO-ÚT:

       Při provádění prací v blízkosti kolejiště SŽDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku 
Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. 

       Zahájení provádění zemních prací v blízkosti trati a částečné uzavírky daného úseku 
s vyznačením objízdné trasy ohlaste na operační středisko HZSP SŽDC-JPO Havlíčkův Brod 
s dostatečným předstihem. 

       Požadujeme plynulé směrové a výškové napojení povrchu komunikace na přejezdovou konstrukci 
výše uvedeného přejezdu.

       V termínu 14 dnů před zahájením prací v blízkosti železničního přejezdu kontaktujte vedoucího 
střediska TO Havlíčkův Brod z důvodu technického dohledu nad touto stavbou. 

       Správa mostů a tunelů OŘ Brno požaduje pročistit prahovou vpust v silnici před železničním 
přejezdem. Dále požadujeme přespárovat a pročistit železniční propustek v km 23.603, do 
kterého je svedena voda z výše uvedené prahové vpusti. 

       V zájmovém území se nachází inženýrské sítě ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací 
techniky Jihlava. Před započetím zemních prací je nutné požádat o jejich vytýčení, a to 
v dostatečném časovém předstihu, alespoň 14-ti dnů. Ochranné pásmo inž. sítí   je 1m na obě 
strany. K poškození inženýrských sítí nesmí v žádném případě dojít. 

       Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke střetu s elektrickým zařízením nn ve správě Správy 
elektrotechniky a energetiky OŘ Brno. Orientační zákres vložen formou přílohy. Jste povinni 
učinit následující opatření:

- objednat minimálně 14 dnů předem u SEE – OŘ Brno vytýčení polohy podzemních vedení,
- souhlas pro práci v ochranném pásmu kabelů,
- při všech zemních pracích bude zajištěno dodržování ČSN 73 60 05 a zákona č. 458/2000 

Sb., § 46,
- případné poškození kabelů je nutné neprodleně oznámit na elektrodispečink Havlíčkův Brod. 
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20)  Bude respektováno stanovisko Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno ze dne 18. 11. 2013 zn. 
PM050028/2013-203/Fi:

       Vyjádření správce povodí
       Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. jako správce povodí k předloženému záměru 
toto:

       Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti 
povodí Dyje. Uvedený záměr je tedy možný. 

       Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. 

       Vyjádření správce DVT – LB přítoku Jihlavy
       Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, k ohrožení 

jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami a rovněž nesmí dojít k negativnímu 
ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani 
stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti dotčených vodních toků. 

       Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

       Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném 
znění.

       Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb.), který bude 
předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s. p. k vyjádření. V plánu bude 
uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. 

       Přímému správci vodního toku bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a 
ukončení prací v km cca 2,00 – konec úseku „1“.

       Po ukončení stavebních prací budou pozemky uvedeny do původního stavu a bude odklizen 
veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v blízkosti silnice. 

21) Stavba bude provedena v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva obrany, odboru územní 
správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice ze dne 24. 2. 2014 sp. Zn 
29700/2014-6440-OÚZ-ČB.

22) Stavba bude provedena v souladu se závazným stanoviskem MMJ OŽP, příslušného orgánu 
státní správy lesů ze dne 3. 3. 2014 č.j. MMJ/OŽP/1054/2014, 37598/2014/MMJ.

23) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím MMJ OŽP, vodoprávního úřadu ze dne 24. 3.    
2014 č.j. MMJ/OŽP/1056/2014-3, 51629/2014/MMJ (právní moci nabylo 10. 4. 2014). 

24) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí a památkové péče, 
jako příslušného vodoprávního úřadu Městského úřadu Humpolec ze dne 20. 1. 2010 č.j. 
ŽP/1516/11/Tk/949/2010 (právní moci nabylo 8. 2. 2011).

25) Bude respektováno vyjádření vlastníka a správce obecního vodovodu a kanalizace – Obce Bílý 
Kámen:

       Výše uvedenou stavbou nedojde k dotčení vodovodu a kanalizace. 

26) Stavba bude prováděna dodavatelsky, na základě výběrového řízení. Stavebník je povinen 
speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

27) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím MMJ OŽP, ochrany přírody ze dne 4. 4. 2011 
č.j. MMJ/OŽP/2271/2011-3, 30260/2011/MMJ.
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28) Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím MMJ OŽP, vodoprávního úřadu ze dne 24. 3. 
2014 č.j. MMJ/OŽP/1056/2014-3, 51629/2014/MMJ.

29) Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí. 

30) Před položením podkladních vrstev (kontrola pláně) bude minimálně 15 dnů předem, investorem 
vyzván speciální stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky.

31) Stavba může být užívána ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pouze 
na základě kolaudačního souhlasu. V dostatečné lhůtě před dokončením stavby požádá 
stavebník podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o kolaudační souhlas. 

32) Po dokončení stavby bude provedeno osazení dopravního značení, odsouhlasené Krajským 
ředitelstvím Policie kraje Vysočina, dopravním inspektorátem a stanovené příslušným orgánem 
státní správy  (Magistrátem  města  Jihlavy,  odborem  dopravy),  příslušným  dle zákona č. 
361/2000 Sb., v platném znění.

33) Stavba bude dokončena nejpozději do 31. července 2015.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Ve lhůtě určené k  uplatnění námitek a stanovisek neobdržel speciální stavební úřad žádné 
připomínky. 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění pozdějších 
předpisů:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, IČ 70890749, v řízení zastoupený společností IS engineering 
s. r. o., Dvorek 401, 588 22 Přibyslav, IČ 25975609

Odůvodnění:
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. 
tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm.a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1 
písm. c) stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad)“ obdržel dne 27. 11. 2013 ohlášení 
stavebních úprav na stavbu pod názvem  v rámci stavby pod názvem „II/523 Jihlava - Humpolec“ na 
pozemcích parc. č. 283/2, 282, 281, 279  vše v k. ú. Staré Hory, obec Jihlava, okres Jihlava, na 
pozemcích parc. č. 134/3, 120 vše v k. ú. Plandry, obec Plandry, okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 
1418/1, 1419/1 vše v k. ú. Hybrálec, obec Hybrálec, okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 226/1, 
226/14, 226/15, 226/24, 226/22, 226/18, 226/16, 226/12 vše v k. ú. Bílý Kámen, obec Bílý Kámen, 
okres Jihlava, na pozemcích parc. č. 964, 963 vše v k. ú. Větrný Jeníkov, obec Větrný Jeníkov, okres 
Jihlava, na pozemku parc. č.  820/1 v k. ú. Kalhov, obec Kalhov, okres Jihlava, na pozemku parc. č. 
225 v k. ú. Branišov u Jihlavy, obec Ústí, okres Jihlava, na pozemku parc. č. 1122 v k. ú. Ústí u 
Humpolce, obec Ústí, okres Jihlava, na pozemku parc. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec, 
okres Pelhřimov, na pozemcích parc. č. 2421/2, 2421/1, 2342/4, 2421/5, 2421/6 v k. ú. Humpolec, 
obec Humpolec, okres Pelhřimov. Speciální stavební úřad odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy 
došel k závěru, že ohlášení nebylo úplné, a proto rozhodl usnesením č.j. MMJ/OD/26380/2013-2, 
166202/2013/MMJ o provedení stavebního řízení. Podané ohlášení tímto považoval za žádost o 
stavební povolení. Stavební řízení bylo zahájeno dnem podání ohlášení.

Návrh nebyl úplný, a proto bylo stavební řízení usnesením č.j. MMJ/OD/26380/2013-5, 
19027/2014/MMJ přerušeno. Po dodání všech potřebných podkladů Magistrát města Jihlavy, odbor 
dopravy, speciální stavební úřad opatřením ze dne 16. 6. 2014 oznámil zahájení stavebního řízení a 
vzhledem k  tomu,  že  mu  byly  dobře  známy  poměry staveniště  a žádost  poskytovala  dostatečný  
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podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve 
smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro 
uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení.
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení byli tito o zahájení řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou 
v souladu  s § 144  odst. 2  správního řádu. 
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků 
a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. 
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební  
povolení,  připojené  a  doložené  doklady  z hledisek uvedených  v § 111 stavebního zákona  a zjistil, 
že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Předložená dokumentace pro stavební povolení stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 
268/2009 Sb.,  o technických požadavcích  na  stavby,  v platném znění

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení 
stavby,  rozhodl  způsobem  uvedeným  ve  výroku.
Na závěr speciální stavební úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný stavební úřad 
kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí 
jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky 
či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana 
nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů. Okruh dotčených orgánů v předmětném 
řízení nevydal k navrhované stavbě záporné stanovisko ani nebyl zjištěn vzájemný rozpor mezi nimi.
 
Poučení:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena. 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina podáním u odboru  dopravy  Magistrátu  města  Jihlavy.  
První den lhůty je následující po dni oznámení. 
V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními  předpisy  nebo  nesprávnost  rozhodnutí  či řízení, jež mu předcházelo. Podle ustanovení 
§ 82 správního řádu lze odvoláním napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 jej správní 
orgán na náklady účastníka.

                                                                                                       

                                             OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA                     Ing. Ján Tinka, v. r. 
                             vedoucí odboru dopravy 
                                                                                                      Magistrátu města Jihlavy
                                                                                               Podepsáno elektronicky
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Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
položky 17, odst. 1, písm. i) sazebníku ve výši 1000 Kč byl dne 3. 2. 2014 zaplacen na účet Magistrátu 
města Jihlavy.
   

Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být  vyvěšeno po dobu  15 dnů na úřední desce Magistrátu města  
Jihlavy, Obecního úřadu obce Plandry, Obecního úřadu obce Hybrálec, Obecního úřadu obce 
Bílý Kámen, Úřadu městyse Větrný Jeníkov, Obecního úřadu obce Kalhov, Obecního úřadu 
obce Ústí, Městského úřadu Humpolec a na místě obvyklém v obci Branišov, na místě 
obvyklém v obci Krasoňov. 15. den je posledním dnem oznámení. Po sejmutí musí být vráceno 
zpět odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy.

Vyvěšeno dne ...........................                                        Sejmuto dne .................................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………….                                       ……………………………………    

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení               Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                              Razítko:

Vrátit potvrzené zdejšímu odboru dopravy.

Rozdělovník:
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, IČ 70890749, v řízení zastoupený společností IS engineering 
s. r. o., Dvorek 401, 588 22 Přibyslav, IČ 25975609
Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška:
Město Humpolec, se sídlem Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 00248266
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VODAK Humpolec, s. r. o., Pražská 544, 396 30 Humpolec, IČ 49050541
Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21  Praha 5, IČ 70889953
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013
Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha, IČ 60193336
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava a Myslotínská 1887, 
393 82 Pelhřimov, IČ 00090450
E.ON Servisní, s. r. o., RCDS Jihlava, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč, sídlo společnosti: F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25186213
JMP DS, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – střed, IČ 24850756
Správa železniční dopravní cesty, st. org., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, IČ 
70994234
Česká  republika –  Ministerstvo  obrany,  odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 
530 02 Pardubice, IČ 60162694
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, Strašnice, 130 
00 Praha, IČ 26207842
E.ON Distribuce, a. s., F. A., Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 28085400
Český telekomunikační úřad, Sokolovská 58/219, Vysočany, 225 02 Praha, IČ 70106975
Kalina Robert, Kalhov 26, 588 42 Kalhov  
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: k. ú. Staré Hory, obec Jihlava, okres Jihlava, 
v k. ú. Plandry, obec Plandry, okres Jihlava, v k. ú. Hybrálec, obec Hybrálec, okres Jihlava, v k. ú. Bílý 
Kámen, obec Bílý Kámen, okres Jihlava, vše v k. ú. Větrný Jeníkov, obec Větrný Jeníkov, okres 
Jihlava, k. ú. Kalhov, obec Kalhov, okres Jihlava, v k. ú. Branišov u Jihlavy, obec Ústí, okres Jihlava, 
v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec, okres Pelhřimov, v k. ú. Humpolec, obec Humpolec, okres 
Pelhřimov.  

Doručení jednotlivě:
Dotčené orgány
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Městský úřad Humpolec, stavební úřad, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 00248266
Městský úřad Humpolec, odbor  životního prostředí a památkové péče, Horní náměstí 300, 396 22 
Humpolec, IČ 00248266
Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a SH, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 00248266
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI, Jihlava, Vrchlického 46, 587 25  Jihlava
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI, Pražská ul. 1738, 393 01 Pelhřimov
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Tolstého 15,  587 25 Jihlava
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 01 Jihlava
Drážní úřad, stavební sekce – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha  

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka, organizační odd., Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Obecní úřad obce Plandry, Plandry 30, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČ 00373893
Obecní úřad obce Hybrálec, Hybrálec 69, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČ 00543705
Obecní úřad obce Bílý Kámen, Bílý Kámen 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČ 00373621 
Úřad městyse Větrný Jeníkov, Větrný Jeníkov 5, 588 42 Větrný Jeníkov, IČ 00286842
Obecní úřad obce Kalhov, Kalhov 56, 588 42 Větrný Jeníkov, IČ 00373753 
Obecní úřad obce Ústí, Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov, IČ 00286796
Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 00248266 
INTERNET 
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