MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

Odbor dopravy a komunálních služeb
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č.j.: ODKS 52744/16 - SPIS 10255/2016/St/3
VYŘIZUJE:

ING. JITKA ŠŤASTNÁ

TELEFON:

568 896 163

E-MAIL:

j.stastna@trebic.cz

VEŘEJNÁ

V Třebíči dne 22.09.2016

VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ

POVOLENÍ

Obec Lipník, Lipník č.p.106, 675 52 Lipník u Hrotovic
prostřednictvím
Ing. Lubomíra Vostala, Husova č.p.386/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
(dále jen stavebník)
podala dne 05.08.2016 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Komunikace a
technická infrastruktura Lipník“, SO Komunikace a zpevněné plochy na pozemku:
pozemkové parcely číslo 334, 339/64, 339/88, 339/89, 339/91, 339/111, 339/112, 339/113,
339/120, 339/128, 339/129, 339/131, 545/4, 546/1, 559/2, 691, 697/82, 697/85 v
katastrálním území Lipník u Hrotovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal MěÚ Třebíč, odbor výstavby dne 11.12.2015
pod č.j.: OV 48168/15-SPIS 11614/2015/Ko.
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad
příslušný dle ustanovení § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, žádost ve
stavebním řízení přezkoumal dle § 111 stavebního zákona a rozhodl takto:
stavbu

„Komunikace a technická infrastruktura Lipník“,
SO Komunikace a zpevněné plochy

na pozemku: pozemkové parcely číslo 334, 339/64, 339/88, 339/89, 339/91, 339/111,
339/112, 339/113, 339/120, 339/128, 339/129, 339/131, 545/4, 546/1, 559/2, 691, 697/82,
697/85 v katastrálním území Lipník u Hrotovic
podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje
Předmětem stavby je:
Část 1., lokalita „A“
Nachází se ve východní části obce a, komunikačně se napojuje na silnici III/36063.
Trasa A1 je řešena jako obslužná komunikace funkční třídy C3, kategorie MO2k 6/6/30
s dopravním omezením na 30 km/h.
Šířka zpevnění 5,0m, v oblouku rozšířena na 6,0m. Zpevněna bude v délce 209,0m.
./2
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Vozovka živičná z betonu asfaltového, střednězrnného ABS II tloušťky 5 cm, s dlážděným
napojením a zpomalovacími prahy.
Na začátku je navržena úprava čela stávajícího trubního propustku DN600. Na vtoku bude
doplněna vtoková jímka, na výtoku šikmé čelo.
Bez zvýšených obrub, s krajnicemi.
Dešťové vody z povrchu budou vsakovány do přilehlé zeleně.
Trasa A2 je řešena jako „Obytná zóna“ funkční třídy D1 sestávající se ze dvou větví - jedna
větev dl. 110,6m, proměnné šířky 5,5m - 6,0m je místy zúžená vloženými parkovacími
stáními na 3,5m, dále pokračuje jako dlážděný chodník šířky 2,0m a 2,5m. Druhá větev dl.
89,3m a šířky 5,50m - 7,0m se zúžením v místech s vloženými parkovacími stáními na 3,5m
Zpevněné plochy obytné zóny budou dlážděné dle účelu s odlišnou barvou dlažby.
Část 2., lokalita „B“
Nachází se v západní části obce a, komunikačně se napojuje na silnici II/410.
Je řešena jako „Obytná zóna“ funkční třídy D1.
V místě napojení navržena s povrchem živičným, v obytné zóně s povrchem dlážděným, dle
účelu s odlišnou barvou dlažby.
Komunikace dl. 87,0m je navržena v šířce 5,5m-7,0m, místy zúžená vloženými parkovacími
stáními na 3,5m.
Zakončena je kladivovým obratištěm.
Odvedení srážkových vod z povrchů je řešeno vyspádováním zpevněných ploch podél obrub
k uličním vpustím a liniovým žlabům. Dlážděný povrch zpevněných ploch umožňuje také
částečné plošné vsakování.
Pláň bude odvodněna vyspádováním do podélných drenáží, které se napojí na přípojky od
vpustí.
Výškové vedení:
Podélný sklon vozovky trasy A1 min. 0,5%-4,4%, vozovky trasy A2 min. 0,6% - 1,4% a
chodníku 0,5%, sklon trasy A3 min. 0,6% - 2,5%.
Podélný sklon trasy B je navržen min. 0,6%-10,7%. V místě napojení na silnici II/401 je sklon
upraven v délce vozidla na max. 5,35%.
Vozovka spádována jednostranně, převážně ve sklonech 2,5%. Chodníky příčně
vyspádovány ve sklonu 2% do vozovky a zeleně.
Povrchy:
Vozovka živičná, celkové tloušťky konstrukčních vrstev 500mm s horní vrstvou z betonu
asfaltového střednězrnného ABS II 5cm.
Vjezdy a parkovací stání celkové tloušťky konstrukčních vrstev 500mm s horní vrstvou
z dlažby betonové vibrolisované tloušťky 80mm.
Chodníky celkové tloušťky konstrukčních vrstev 240mm s horní vrstvou z dlažby betonové
vibrolisované tloušťky 60mm.
Z obou lokalit je vyloučena průjezdná doprava.
Součástí je svislé a vodorovné dopravní značení.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou zpracoval v 02/2016 Ing. Lubomír
Vostal Projekty a realizace staveb, projektant Ing. L. Vostal, zodpovědný projektant
Simona Štadániová (ČKAIT 1400179) a která byla ověřená ve stavebním řízení odborem
dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými
zeměměřičskými inženýry.
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3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické
právo, nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo
odpovídající věcnému břemenu.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a
zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti
příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a
hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět zemní
práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být
stavební činností narušeny.
5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací
v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci
v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras, tak jak je stanoví jednotliví správci
zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před
započetím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. Případné
přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením
prací.
6. 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.
Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně
oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavební firmy, která bude stavbu provádět.
8. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně
jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající
se prováděné stavby.
9. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit
technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát
o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
11. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava
řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
12. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
13. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a
určené odstavné plochy.
14. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i
objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník
včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit trvalý
přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
15. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně
stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit
na vlastní náklady.
16. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního
stavu.
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17. 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 ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby
(sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
18. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby a následném provozu, je původce odpadů
povinen nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
19. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná s příslušným silničním správním
úřadem způsob provádění z hlediska organizace dopravy. Dopravní značení omezující
provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle stanovení přechodné úpravy provozu
vydaného správním úřadem po předchozím písemném souhlasu Policie ČR DI Třebíč.
20. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých
stavebních objektů.
21. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny
kontrolní prohlídky stavby:
• Převzetí staveniště
• Dokončení horních vrstev - dlažba
• Dokončení stavby + kolaudace
22. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
23. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního
souhlasu, který vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů (dle
ust. § 122 stavebního zákona) příslušný speciální stavební úřad.
31. Dodržte technické podmínky vyjádření:
• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11
Třebíč 1 vyjádření ze dne 14.04.2016 pod č.j. TR/1840-2/2016-On
• E.ON Česká republika, s.r.o., Regionál engineering Jihlava,, Riegrova 78, 674 01 Třebíč
vyjádření ze dne 21.03.2016, zn. D8626-16109354
• QUANTUM a.s., Brněnská č.p.212, 682 01 Vyškov 1 vyjádření ze dne 05.08.2015 pod
č.j. 131/MD/2015
• Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha vyjádření ze
dne 08.03.2016 pod č.j. 553790/16
32. DI Policie ČR – dodržte podmínky
• rozhledová pole všech křižovatek musí být prosta překážek výhledu (viz. ČSN
736102/Z1 čl. 5.2.9.1.6.)
• použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích,
musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, umístěné dle předložené dokumentace v souladu s TP
65 a TP 133
• 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 DI
nejméně 30 dní před plánovanou realizací předložit návrh přechodného dopravního
značení
33. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč – dodržte podmínky
Komunikační napojení
Komunikační napojení stávající na silnici II/401 vlevo po směru staničení v km cca
10,852. Povrch je navržen s krytem živičným
• Požadujeme plynulé napojení na stávající niveletu vozovky včetně zalití spár.
• Povrchové vody ze sjezdu a přilehlých ploch musí být svedeny na pozemek stavebníka
Komunikační napojení nové na silnici III/36063 vpravo po směru staničení v km cca
7,960. Povrch je navržen s krytem dlážděným
• MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb vydal rozhodnutí o dopravním
napojení dne 08.06.2016 pod č.j. ODKS 38253/16-SPIS 7503/2016/PJ
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Dopravní značení
Obnovu původního i nově navrženého SDZ a VDZ požadujeme zahrnout do nákladů
stavby
- Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je
nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč
- PDZ osadit a po celou dobu provádění prací za ně zodpovídat
Všeobecné podmínky KSÚSV
- Do rozpočtu stavby nutno zahrnout náklady na zbudování nových dešťových vpustí a
jejich napojení na dešťovou kanalizaci, přeložky sítí a veškeré další náklady na
výstavbou dotčený silniční pozemek
- Před vlastní realizací prací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách
provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku
- Před započetím výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací
dle ust. § 25 odst. 6c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích
- Práce budou prováděny v termínu od 01.04. do 15.10. kalendářního roku mimo období
zimní údržby komunikací
- Realizace prací musí probíhat za nepřerušeného silničního provozu
- Při stavebních pracích nesmí být na vozovce skladován výkopek a nesmí být
znečišťována
- Na vozovce nesmí být při provádění prací odstavena mechanizace a ni jinak ohrožována
bezpečnost silničního provozu
- Požadujeme být obeznámeni s termínem provádění prací a kontaktní osobou
Platnost našeho stanoviska je 24 měsíců
- V případě jakýchkoli změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a
odsouhlasit
34. KHS územní pracoviště Třebíč – dodržte podmínky
• Před započetím užívání stavby bude na KHS, ÚP Třebíč předložen rozbor vzorku vody
v rozsahu kráceném ve smyslu vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kvality pitné vody, v platném
znění. Vzorky budou odebrány z nového řadu v lokalitě A a z nového řadu v lokalitě B.
• Před započetím užívání stavby bude na KHS ÚP Třebíč předložen doklad, že výrobky
použité při stavbě, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou určené
k tomuto účelu
-

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
Obec Lipník, Lipník č.p.106, 675 52 Lipník u Hrotovic

Odůvodnění
Dne 05.08.2016 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu: „Komunikace a technická infrastruktura Lipník“, SO Komunikace a zpevněné plochy
na pozemku pozemkové parcely číslo 334, 339/64, 339/88, 339/89, 339/91, 339/111,
339/112, 339/113, 339/120, 339/128, 339/129, 339/131, 545/4, 546/1, 559/2, 691, 697/82,
697/85 v katastrálním území Lipník u Hrotovic, kterou podala Obec Lipník, Lipník č.p.106,
675 52 Lipník u Hrotovic prostřednictvím Ing. Lubomíra Vostala, Husova č.p.386/10, HorkaDomky, 674 01 Třebíč 1. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
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Žádost byla doložena těmito podklady pro vydání rozhodnutí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11
Třebíč 1 vyjádření ze dne 14.04.2016 pod č.j. TR/1840-2/2016-On
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionál engineering Jihlava,, Riegrova 78, 674 01 Třebíč
vyjádření ze dne 21.03.2016, zn. D8626-16109354
QUANTUM a.s., Brněnská č.p.212, 682 01 Vyškov 1 vyjádření ze dne 05.08.2015 pod
č.j. 131/MD/2015
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha vyjádření ze
dne 08.03.2016 pod č.j. 553790/16
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p.1102, 674 82 Třebíč vyjádření ze
dne 18.04.2016 pod zn. TSÚ/No/003610/2016
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno vyjádření ze dne
02.05.2016 pod zn. PM022301/2016-203/Je
KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1 vyjádření ze
dne 10.03.2016 pod č.j. KHSV/04578/2016/TR/HOK/Chro
HZS Kraje Vysočina, krajské ředitelství, závazné stanovisko ze dne 04.04.2016 pod č.ev.
HSJI-175/16-5-PP-2016
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1
informace a vyjádření ze dne 28.07.2015 pod zn. OŽP 43887/15-SPIS 8756/2015/PD
MěÚ Třebíč, ODKS, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč vyjádření ze dne
25.05.2016 pod zn. ODKS 36025/16-SPIS 403/2016/St
MěÚ Třebíč, ODKS, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč rozhodnutí o připojení
pozemku ze dne 08.06.2016 pod zn. ODKS 38253/16-SPIS 7503/2016/PJ
MěÚ Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč souhlas se stavbou
podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 27.04.2016 pod č.j. OV 28444/16-SPIS
5605/2016/Ko
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní
inspektorát, Bráfova č.p.1274/11, 674 01 Třebíč stanovisko ze dne 20.05.2016, č.j.
KRPJ-66002-2/ČJ-2015-161006
2x Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Lipník a Josefem Nevrzalem, bytem Lipník 3,
675 52 Lipník ze dne 28.08.2015
Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Lipník a Marií Tesařovou, bytem Náves 10, 675
73 Rapotice ze dne 28.08.2015
Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Lipník a Lenkou Brabencovou a Věrou Novotnou,
oběma bytem Lipník 7, 675 52 Lipník ze dne 07.08.2015
Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Lipník a Marií Prodělalovou a Františkem
Prodělalem, oběma bytem Lipník 1, 675 52 Lipník ze dne 28.08.2015
2x Smlouva o zřízení práva stavby mezi obcí Lipník a Janem Řezníčkem, bytem Robolín
24, 252 26 Třebotov ze dne 30.05.2015
Plán kontrolních prohlídek stavby
Snímky katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí
2x projektová dokumentace, kterou zpracoval v 02/2016 Ing. Lubomír Vostal,
zodpovědný projektant Simona Štadániová (ČKAIT 1400179)

Speciální stavební úřad opatřením č.j. ODKS 53626/16 - SPIS 10255/2016/St/2 ze dne
11.08.2016 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení, byli tito o zahájení řízení uvědoměni
v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou
Protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil
speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a
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stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení poučil účastníky řízení o
koncentrační zásadě, tzn., že námitky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit pouze
ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto a nejpozději do 5 dnů po lhůtě na
uplatnění námitek a důkazů se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o
stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 110 stavebního zákona, projednal ji
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy
veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení.
Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a podmínky
územního rozhodnutí o umístění stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Návrhy a připomínky účastníků řízení, které byly doloženy k žádosti, byly zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu
Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního
hospodářství v Jihlavě.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o
povolené stavbě.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne,
kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
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Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení
stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla
zahájena.

„otisk razítka“

Ing. Jitka Šťastná
úředník odboru dopravy a komunálních služeb

Rozdělovník
Účastníci řízení:
Účastník stavebního řízení k doručení doporučeně do vlastních rukou:
Datová schránka:
Obec Lipník, Lipník č.p.106, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, 7ssbv2n - zajistí
zveřejnění dokumentu na úřední desce obce Lipník
Ing. Lubomír Vostal, Husova č.p.386/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1, DS: PFO, cpbqekr
– zastupující obec Lipník
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 130 00 Praha 3, DS: PO,
qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz
Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p.1102, 674 82 Třebíč, DS: PO_R,
3qdnp8g
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11
Třebíč 1, DS: PO, siygxrm
QUANTUM a.s., Brněnská č.p.212, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, wbxfwuu
Účastníci řízení podle § 109, písm. c) – k doručení formou veřejné vyhlášky
Prodělal František, Lipník 1, 675 52 Lipník
Prodělalová Marie, Lipník 1, 675 52 Lipník
Nevrzal Josef, Lipník 3, 675 52 Lipník
Brabencová Lenka Mgr., Lipník 7, 675 52 Lipník
Novotná Věra, Lipník 7, 675 52 Lipník
Tesařová Marie, Náves 10, 675 73 Rapotice
Řezníček Jan, Robolín 24, 252 26 Třebotov
Účastníci řízení podle § 109, písm. e), f) - identifikováni označením pozemků, k doručení
formou veřejné vyhlášky
Katastrální území Lipník u Hrotovic, pozemky p.č. 545/5, 339/17, 339/20, 339/117,
339/118, 339/119, 339/124, 339/123, 339/122, 339/121, 339/120, 545/1, 697/82, 339/38,
339/92, 339/93, 339/94, 339/100, 339/99, 339/98, 456/1, 339/95, 339/97, 339/69, 339/101,
339/131, 339/103, 339/132, 339/22, 545/2, 691, 339/80, 339/104, 339/103, 546/2, st. 725.
Dotčené orgány:
MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Ing. Prokešová, Karlovo nám. č.p.104/55,
674 01 Třebíč 1
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MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1
Datová schránka:
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p.180, Kožichovice, 674 01 Třebíč
1, DS: OVM, ntdaa7v
KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R,
vzxiuw8
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát,
Bráfova č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc
Na vědomí:
MěÚ Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, pol. č. 18, odst. 1, písm. f) ve výši 10 000,- Kč, byl uhrazen dne 15.08.2016.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Záznam o vyvěšení vyhlášky:
Vyhláška na úřední desce Městského úřadu v Třebíči
-

vyvěšena dne ................…….

-

sňata dne ...............………….
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