Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Číslo jednací: MNnO 3346/17/Dop/Kob
Spisová značka: MNnO 983/17/Dop/Kob
Vyřizuje: Ing. Marie Koblížková
Telefon: 568 619 122
E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 25. 9. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Stavebník, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 013 12 774, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, Bráfova tř. 2/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, podal
dne 31. 7. 2017 k Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru dopravy a silničního hospodářství,
speciálnímu stavebnímu úřadu ve věcech pozemních komunikací (dále jen „zdejší úřad“), příslušnému
podle § 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“), žádost o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem POLNÍ CESTA C1 v k.ú.
NALOUČANY na pozemcích parc. č. 1825, 1626, 1759, 1746, 1544 v katastrálním území Naloučany.
Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení, souhlasu obecného stavebního úřadu
v souladu s § 15 stavebního zákona, podle § 115 stavebního zákona rozhodl zdejší úřad takto:

povoluje
stavbu pod názvem

POLNÍ CESTA C1 v k.ú. NALOUČANY
na pozemcích parc. č. 1825, 1626, 1759, 1746, 1544 v katastrálním území Naloučany.
Popis stavby:
Jedná se o stavbu polní cesty navržené ve schválené a zapsané pozemkové úpravě. Účelem stavby je
zajištění obsluhy okolních zemědělských pozemků v katastrálním území Naloučany.
Polní cesta se nachází v severní části od obce Naloučany a navazuje na stávající silnici III/3995, končí na
hranici k. ú. Naloučany, kde navazuje na stávající polní cestu v k.ú. Jasenice. Polní cesta C1 je v kategorii
P5.0/30 v délce 1756 m, v šířce asf. vozovky 4,0 m a v šířce korun 5,0 m. Navrženy byly 4 výhybny v šířce 5,5
(6,0m) a v délce 20 m a s náběhovými klíny. Skladba komunikace, křižovatek, výhyben, sjezdu a rozšíření je
asfaltbeton ACO 11, postřik živičný spojovací, obalované kamenivo ACP 16+, postřik živičný, štěrkodrť.
Odvodnění navržených zpevněných ploch je pomocí podélného a příčného sklonu na okolní terén a následně
do stávajících a navržených rigol podél polní cesty s následným zasakováním.
Stávající zemní pláň je navržena k sanaci v rozsahu km 0,100-1,400. V rozsahu staničení bude
provedena sanace štěrkovým materiálem v tl. 30cm, kdy bude stávající zemina podloží odtěžena a
vzniklá figura bude opatřena separační geotextilií, do které bude provedena sanační vrstva ze
štěrkovitého materiálu fr.0-200. Po provedení skladeb vozovky bude provedena zemní krajnice v celé
délce polní cesty oboustranně, na kterou bude povedena krajnice z ŠD 0-22 v ti. 15 cm. Následně dojde k
vysvahování zeminou (ornicí) na původní terén s následným osetím travního semene.
Polní cesta bude připojena na stávající silnici lll/3995 přes sklopený obrubník, budou osazeny 2 ks
sloupků červených Z11 g, v km 0,002 bude osazen žlab monoblok dl. 14m.
V km 0,577 cesta křižuje polní cestu C6 vpravo, v km 1,165 je křižovatka s polní cestou C2 a C5
oboustranně.
Bude vysázeno 27 nových stromů.
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Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností PROfi Jihlava spol. s
r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ: 18198228, Bc. Jan Pipa, autorizovaný technik pro
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT: 1400548, zak. č.: 2016-000051,
datum: 09/2016, ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2.

Stavba bude prováděna dodavatelsky, firmou oprávněnou k provádění staveb tohoto typu.

3.

Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.

4.

Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby podle ověřené dokumentace osobou k tomu
oprávněnou.

5.

Před termínem předání staveniště stavebník prověří platnost stanovisek správců inženýrských sítí a
dotčených orgánů státní správy a případně zajistí jejich aktualizaci.

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.

7.

Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení,
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

8.

Staveniště musí být řádně označeno štítkem o povolení stavby nebo informačními tabulemi s uvedením
všech předepsaných údajů.

9.

Stavebník je povinen mít na stavbě nebo na staveništi stavební povolení, projektovou dokumentaci
stavby a stavební deník.

10. Materiál bude skladován na plochách, které stanoví investor - mimo komunikace. Toto platí obdobně
i pro odstavování techniky a strojů v mimopracovní době.
11. 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.
12. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
13. Povrchové a dešťové vody musí být svedeny tak, aby nebyly poškozeny veřejné zájmy ani zájmy
majitelů sousedních nemovitostí.
14. Případné dopravní omezení na silnici č. III/3995 je zhotovitel povinen před zahájením stavebních
prací projednat s MěÚ Náměšť nad Oslavou, ODSH, a s dostatečným předstihem požádat o
povolení zvláštního užívání silnice dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 nebo 3 zákona o pozemních
komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.
15. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2019.
16. 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.
17. Stavební 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.
18. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhlasném 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-129884-1/ČJ-2016-161006 ze dne 6.12.2016:
- v místě křížení polních cest je nutné dodržet požadavky ČSN 736109 či. 10.2
- použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí
odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístěné dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
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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
rozhledová pole sjezdu na sil. č. III/3995 musí být konstruovány v souladu s ČSN 73601 čI.
11.9 v návaznosti na ČSN 736102 změna Z1; rozhled musí být zakreslen pro vozidla skupiny
2 pro maximální povolenou rychlost (tj. cca Xb = 180 a Xc = 160 m)
připojení sjezdu musí být provedeno stavebně odlišně od provedení křižovatky (přes sklopený
obrubník)
v místě připojení sjezdu musí být osazeno DZ č. Z11c,d případně Z11g
rozhledová pole sjezdů musí být prosty překážek výhledu (viz. ČSN 736102/Z1 čl. 5.2.9.1.6)
úhel křížení polní cesty a sil. č. M/3995 musí být realizován v rozmezí 75 -105°
podélný sklon sjezdů max. 6%

19. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v souhrnném stanovisku Městského úřadu
v Náměšti nad Oslavou, odboru životního prostředí a živnostenského, Masarykovo nám. 104, 675
71 Náměšť nad Oslavou č.j.: MNnO 5119/16/ŽPŽ/Št ze dne 24.10. 2016:
Odpadové hospodářství:
MěÚ Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle
§ 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nemá k vydání stavebního povolení na výše
uvedenou akci námitek. Souhlasíme s odstraněním odpadů na řízených skládkách, případně v
zařízeních dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odlišný způsob odstranění odpadů je
nutné předem projednat s MěÚ Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ. K nakládání s výkopovou zeminou
sdělujeme:
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech se nevztahuje podle § 2 odst. 3) na nekontaminovanou
zeminu a jiný přírodní materiál, které budou využity v přírodním stavu v místě stavby a zároveň
jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví
- V případě, že výkopová zemina naplní pojem odpad, je nutné s ní nakládat v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Při využití zemin na povrchu terénu je nutné splnit také
podmínky uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu.
Po dokončení stavby požadujeme předložit kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění
vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrno, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné
osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení
není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. Nebude vydáváno samostatné
vyjádření z hlediska odpadového hospodářství.
Ochrana ZPF:
Upozornění: v případě dotčení zemědělských pozemků náležejících do zemědělského půdního
fondu je nutné toto předem projednat s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČO:
000 90 450, zn. TSÚ/No/011728/2016 ze dne 24. 10. 2016:
- Zájmů KSÚSV se dotkne ukončení polní cesty v návaznosti na silnici III/3995 v extravilánu k.ú.
Naloučany vpravo po směru staničení v km 6,105.
- Napojení povrchu polní cesty na plochu silnice ve správě KSÚSV musí být v plynulé niveletě.
- Musí být v plné míře zajištěno odvodnění opravovaných ploch, v žádném případě nesmí docházet k
vytékání vod na silnici ve správě KSÚSV.
- Omezení silničního provozu včetně nutného dopravního značení při provádění stavebních prací je
nutno odsouhlasit s Policií ČR Dl Třebíč a zažádat příslušný silniční úřad o dopravní stanovení.
- Při stavebních pracích nesmí být na vozovce skladován výkopek, stavební materiál, silnice nesmí
být znečišťována ani jinak ohrožována bezpečnost silničního provozu.
- Požadujeme být obeznámeni s termínem provádění prací a kontaktní osobou.
- Činnostmi, souvisejícími s uvedenou akcí nesmějí být zásadně dotčeny silniční zájmy, provoz na
silnici či způsob odvodnění. S osazením povrchového odvodňovacího žlabu DRAIN RD300V
souhlasíme
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V případě jakýchkoliv změn či možnosti dalšího dotčení silničních zájmů je nutno toto s naší
organizací projednat a odsouhlasit.

21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Obce Naloučany ze dne 25. 10. 2016:
1. Stavebník zajistí, aby realizátor využíval k přístupu na stavbu zejména a především současné
přístupové komunikace, pokud je jimi přímý přístup na stavbu.
2. Všechny dotčené pozemky v majetku Obce Naloučany, využité nebo dotčené realizací uvedené akce,
budou po ukončení realizace uvedeny do původního stavu a předány majiteli.
3. V případě, že stavbou budou dotčeny sousedící pozemky je nutno tyto ihned po ukončení
realizace uvést do původního stavu a předat majiteli.
4. Realizace stavby bude prováděna tak, aby co nejméně omezovala hospodářské využití pozemků
dostupných z této cesty. O provádění realizace budou s dostatečným předstihem informováni všichni
vlastníci nebo nájemci pozemků sousedících s touto cestou.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko zn.: PM059516/2016-203/Mat ze dne 10. 11. 2016:
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání
povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26
zákona č. 254/2001 Sb„, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem
nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení
dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru,
velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.
Upozorňujeme:
- 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.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
-

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový
úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, Bráfova tř. 2/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Odůvodnění
Dne 31. 7. 2017 obdržel Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství,
speciální stavební úřad ve věcech pozemních komunikací, žádost stavebníka, kterým je Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro
Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, Bráfova tř. 2/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, o vydání stavebního
povolení na stavbu pod názvem POLNÍ CESTA C1 v k.ú. NALOUČANY na pozemcích parc. č. 1825,
1626, 1759, 1746, 1544 v katastrálním území Naloučany. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
K žádosti o stavební povolení byly doloženy následující podklady, vyjádření správců inženýrských sítí a
stanoviska dotčených orgánů státní správy:
- projektová dokumentace stavby zpracovaná společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6,
586 01 Jihlava, IČ: 18198228, Bc. Jan Pipa, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava, ČKAIT: 1400548, zak. č.: 2016-000051, datum: 09/2016
- Plná moc
- Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby uzavřená mezi stavebníkem a Obcí Naloučany
- Smlouva zakládající právo provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a Krajem Vysočina
- Městský úřad v Náměšti nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, Masarykovo nám. 104,
675 71 Náměšť nad Oslavou – souhlas s vydáním stavebního povolení č.j. 4139/17/Výst/Chlu ze dne
15. 9. 2017
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- Městský úřad v Náměšti nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám.
104, 675 71 Náměšť nad Oslavou – souhrnné stanovisko č.j. MNnO 5119/16/ŽPŽ/Št ze dne 24.10.
2016
- Městský úřad v Náměšti nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám.
104, 675 71 Náměšť nad Oslavou – povolení připojení polní cesty k silnici III/3995 č.j. MNnO
6063/16/ŽPŽ/Št ze dne 5.1. 2017; povolení činnosti v OP silnice III/3995 č.j. MNnO 2716/17/Dop/Kob
ze dne 10.7.2017
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát,
Bráfova třida 1247/11, Třebíč, IČ: 720 52 147 - souhlasné stanovisko č.j.: KRPJ-129884-1/ČJ-2016161006 ze dne 6.12.2016
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 180, Kožichovice, 674 01
Třebíč – souhlasné závazné stanovisko č.j. HSJI-6242-2/TR-2016 ze dne 14.11.2016
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31,
674 01 Třebíč – závazné stanovisko zn. KHSV/23158/2016/TR/HOK/Štěp ze dne 19. 10. 2016
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč – vyjádření č.j.
TR/7056/2016-Vš ze dne 27.10.2016
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 675 02 Brno, IČ: 27935311 – vyjádření zn. 5001393300 ze
dne 13. 10. 2016
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 –
vyjádření č.j. 619601/16 ze dne 24. 5. 2016
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RCDS Jihlava, Havlíčkova
62, Jihlava, IČ: 25733591 – vyjádření zn.: D8626-16121064 ze dne 16. 6. 2016
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 – stanovisko zn.: PM059516/2016203/Mat ze dne 10. 11. 2016
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ
Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČO: 000 90 450 – souhlas zn. TSÚ/No/011728/2016 ze dne
24. 10. 2016
- Obec Naloučany – vyjádření ze dne 25. 10. 2016.
Dne 15. 8. 2016 zdejší úřad pod č.j.: MNnO 4013/16/Dop/Kob oznámil zahájení stavebního řízení na
výše uvedenou stavbu 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 deseti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního 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. Žádné námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní
správy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické podmínky na výstavbu, a že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby,
rozhodl po provedeném řízení tak, jak je uvedeno ve výroku.
Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se vydání stavebního povolení
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným u odboru dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou. Lhůta pro podání odvolání se počítá
ode dne oznámení rozhodnutí.
___________________________________________________________________________________________
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

MNnO 3346/17/Dop/Kob

Strana: 6/7

Případné odvolání proti rozhodnutí podejte v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal zdejšímu
úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a § 82 správního řádu).

„otisk úředního razítka“
Ing. Marie Koblížková
vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství
Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníku předána po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Náměšť
nad Oslavou a na úředních deskách obcí Naloučany a Jasenice 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 § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád:
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový
úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, Bráfova tř. 2/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
- Obec Naloučany, Naloučany 29, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00378208 - se žádostí o vyvěšení
této vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení.
Dle § 109 odst 1 písm c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků dle § 27 odst. 2 a 3 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád :
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ
Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČO: 000 90 450
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013
- vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm identifikovaní označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 1521, 1542, 1560, 1561, 1579, 1601, 1522, 1543, 1562,
1581, 1580, 1602, 1603, 1628, 1629, 1656, 1657, 1658, 1659, 1690, 1731, 1688, 1654, 1655, 1627,
1713, 1714, 1715, 1732, 1733, 1744, 1747, 1761, 1773, 1780, 1742, 1743, 1790, 1789, 1800, 1797,
1806, 1805, 1798, 1788, 1781, 1772, 1779 v k.ú. Naloučany a parc. č. 1119, 1181 a 1228 v k.ú.
Jasenice
Dotčené orgány:
- 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
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- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč, IČ:
708 85 184
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31,
674 01 Třebíč, IČ: 71009311
Dále obdrží:
- Obec Jasenice, Jasenice 50, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00377562 - se žádostí o vyvěšení
této vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení
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