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Městský úřad Chotěboř, 

odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Trčků z Lípy 69, Chotěboř 

 

 

Č.j.: MCH-58952/2018/OSÚŽP/BZ Chotěboř, dne: 26. října 2018 

Spis. zn.: SZ-MCH-13960/2018/OSÚŽP/BZ  

   

Vyřizuje: Buchtová Zuzana  

E-mail:  buchtova@chotebor.cz 

Telefon: 569 641 166 

 

Žadatel: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská  1122/16, 

586 01  Jihlava 1 

zast. APC SILNICE s.r.o., IČO 60705981, Jana Babáka  2733/11, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

 

Oznámení 
zahájení stavebního řízení 

Dne 17.10.2018 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 

00090450, Kosovská  1122/16, 586 01  Jihlava 1, zast. APC SILNICE s.r.o., IČO 60705981, Jana 

Babáka  2733/11, Královo Pole, 612 00  Brno 12 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního 

povolení pro stavbu: Stavební úpravy komunikace č. III/3468 Čachotín, průtah na pozemku poz. parc.  

č. 3/1, 3/13, 4/15, 9/8, st. parc. č. 21, poz. parc. č. 41, 1485/1, 1485/15, 1485/19, 1485/25, 1485/29, 

1485/33, 1498/2, 1498/3, 1530/2, 1530/3 v k. ú. Čachotín. Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební 

řízení ve výše uvedené věci. 

Stavba obsahuje: Obnovu komunikace III/3468 v obci Čachotín. Jedná se o komunikaci spojující obec 

Čachotín s obcemi Rankov a Rozsochatec. 

Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný 

podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního 

zákona, zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  

U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, upouští 

speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry 

staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek  

k jejímu provádění. 

Speciální stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci 

řízení své námitky, popř. důkazy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona nejpozději  

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, 

k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům, nebude přihlédnuto. 

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo připojené  

k žádosti o stavební povolení a bylo získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě 

stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí. 
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Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 

dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.  

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,  

a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Speciální stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,  

ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "správní řád"), a to nejpozději 3 dny od výše uvedeného data v době Po a St 8:00 - 11:30 a 12:15 - 

17:00, ostatní dny po telefonické dohodě v kanceláři č. (309) Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí 

ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými,  

k nimž speciální stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  

Poučení: 

V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení 

doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, 

na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují 

veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno 

jednotlivě. 
 

Ing. Iva Škarydová 

vedoucí odboru stavebního úřadu  

a životního prostředí 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Zuzana Buchtová 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 

oznámení. 

 

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

 

.........................................................................   .................................................................. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 

 

V elektronické podobě       V elektronické podobě  

zveřejněno od: ...............................................   zveřejněno od: ............................................ 

 

.......................................................................   ........................................................................ 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 
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Rozdělovník: 

Účastníci řízení  

Doručení jednotlivě: 

1. APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka  2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12, DS: PO, xi2mrzr 

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě): 

2. Marie Králová, Čachotín  27, 583 01 Chotěboř 

3. Josef Pešek (21. 12. 1948), Čachotín  26, 583 01 Chotěboř 

4. Josef Pešek (21. 5. 1976), Čachotín  26, 583 01 Chotěboř 

5. Milan Bárta, Čachotín  40, 583 01 Chotěboř 

6. Obec Čachotín, Čachotín  77, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 8sea9vz 

7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská  2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t 

8. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická  874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 

9. Kraj Vysočina, Žižkova  1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu 

10. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická  429/36, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO, gg4t8hf 

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků): 

11. poz. parc. č. 3/2, 4/2, 4/14, 5/6, 7/1, 7/2, 7/5, 7/6, st. parc. č. 9/2, poz. parc. č. 9/5, 9/10, st. parc. č. 20, 31, 

32, 33/2, 33/4, poz. parc. č. 37, 43/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 45/1, 45/2, st. parc. č. 53, 54, 55/1, 65, 68, 74, 

83, poz. parc. č. 955/15, 995/5, 995/8, 1179/3, 1179/4, 1485/17, 1485/18, 1485/24, 1485/27, 1499/1, 

1500/3, 1531, 1533 v k. ú. Čachotín 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 

12. Městský úřad Chotěboř, veřejná deska, Trčků z Lípy  69, 583 01 Chotěboř 

13. Obecní úřad Čachotín, veřejná deska, Čachotín  77, 583 01 Chotěboř 

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 

14. Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy  69, 583 01 Chotěboř 

15. Městský úřad Chotěboř, odbor správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství, Trčků z Lípy  69, 583 

01 Chotěboř 

16. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - vodoprávní úřad, Trčků z Lípy  

69, 583 01 Chotěboř 

17. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce  4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ntdaa7v 

18. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého  1914/15, 586 01 Jihlava 1,  

DS: OVM, 4uuai3w 

19. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického  2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc 

20. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova  1882/57, 586 01 Jihlava 

1, DS: OVM, ksab3eu 
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