
Company INTERNAL
/*MNM/, 791 ‘/67

R/
m
gs
* 1

99
63

 6-3
**

1 "
 ' 5"

 
D

uD
O

sK
A

IL
A KU.IP1MS3XN

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ

" CETIN a.s.
' se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

-zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
. IČO: 04084063
‘ DIČ: CZ04084063

zastoupená Petrem Bílkem, senior specialistou pro výstavbu sitě-přístupová síť dle pověření 
na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel4)

a

Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ708 90 749
zastoupen Ing. Miroslavem Houškou, náměstkem hejtmana

(dále jen „Převodce ")

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní 
strana",
dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ

(dále jen „Dohoda“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Převodce je na základě Veřejné vyhlášky - ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ stavby „11/152 
Slavětice - obchvat které bylo vydáno dne 5.6.2020, Krajským úřadem Kraje Vysočina, 
Odborem územního plánování a stavebního řádu pod Č.j: KUJI 52570/2020 a nabylo 
právní moci dne 7.7,2020 (dále jen „Rozhodnutí“) oprávněn k umístění - přeložení SEK 
CETIN, SO 451 (dáte jen „Stavba“). Rozhodnutí je Přílohou Č. 1 Dohody.

1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí, a to právo k umístění 
Stavby za podmínek v citovaném Rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva 
a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a 
účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí.
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2. PŘEVOD PRÁV

2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele 
některá práva a povinnosti z Rozhodnutí, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek 
v Rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou 
ze stanovisek dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou 
v Rozhodnutí stanoveny.

2.2 Převodce se zavazuje převod práv písemně oznámit Správnímu orgánu (KÚ Kraje 
Vysočina - odbor územního plánování a stavebního řádu) nejpozději do třiceti (30) 
pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po 
uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv.

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, 
ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
čí praxe.

3.5 . Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

3.6 . Nabyvatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.7 . Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí stavebník.

3.8 . Rada Kraje Vysočina rozhodla o uzavření dohody o převodu některých práv a povinností 
ze správního rozhodnutí ke stavbě „11/152 Slavětice - obchvať usnesením č.
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1123/21/2022/RKze dne 28.6.2022 ve smyslu ust. § 59 zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích, 
ve znění pozdějších předpisů.

3.9. Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.10. Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody:

Příloha č. 1 - Rozhodnutí

Nabyvatel: Převodce:

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.7.2022 V Jihlavě dne 2 & 07. 2022

CETIN a.s. . .
česko moravská 2510/19, Lib 
190 00 Praha 9

CETIN a.s.
Jméno: Petr Bílek
Funkce: senior specialista pro výstavbu sítě- 
přístupová síť

KrajVysoana
žEaa 1882/57, 536 ol JHMva

46

Kraj Vysočina
Jméno: Ing. Miroslav Houška 
Funkce: náměstek hejtmana



Evidenční číslo: PŘ/3490/2022c s 1 1
ELEM SKUPINY ppp

POVĚŘENÍ
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana

Petra Bílka
Senior specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť

os, č. 20725, nar. dne 24.11.1974, bytem Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou, 
PSČ 591 01 („Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č, 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 
zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vy vlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní 
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

® projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 

Společnosti,

CETIN a.s., Českomoravské 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063. DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000. PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6



Evidenční číslo: PŘ/3490/2022

ČLEN SKUPINY PPF

Toto pověření je platné do 10.6.2023. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo
***

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

***

Elektronicky podepsáno
Martin Škop, člen představenstva 
CETIN a.s.
17:07 08.06.2022
RSA/2048

Elektronicky podepsáno
Michal Frankl, člen představenstva
CETIN a.s.
15:20 08.06.2022
RSA/2048

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, česká republika 

tel,; 564 602 199, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJÍ 52570/2020

Sp.zn.: OUP 38/2020 Bu-5

Vyřizuje/telefon: Ing. Michaela Budková / Tel. 564602310

V Jihlavě dne: 5. 6. 2020
dne:

Rozhodnu nabylo pravn 709

Podpis:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad 
příslušný podle § 2e zákona č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury (dále jen "zákon o urychlení infrastruktury”) ve znění pozdějších 
předpisů a dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle 
§ 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále 
jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23. 1, 2020 podal
Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, 
kterého zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO: 44961944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

11/152 Slavětice - obchvat

(dále jen "stavba") na pozemcích

pare. č. 114 (orná půda), pare. č. 124/37 (orná půda), pare. č. 124/39 (orná půda), pare. č. 376/5 
(ostatní plocha), pare. č. 383 (ostatní plocha) v katastrálním území Skryje nad Jihlavou,

pare. č. 142/58 (orná půda) v katastrálním území Lipňany u Skryjí

a pare. č. 144/4 (ostatní plocha), pare. č. 148/1 (orná půda), pare. č. 148/5 (orná půda), pare. č. 
148/12 (orná půda), pare. č. 148/13 (orná půda), pare. č. 150/1 (orná půda), pare. č. 150/2 (orná 
půda), pare. č. 151 (orná půda), pare. č. 155/2 (orná půda), pare. č. 155/3 (orná půda), pare. č. 
155/4 (orná půda), pare. č. 155/6 (orná půda), pare. č. 155/8 (orná půda), pare. č. 156 (orná půda),

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 

ID datové schránky; ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz



pate, i 157/1 (orná půda}, pare.. 157/2 (orná půda), pare. i. 156 (orn půda), pare, č 159 (amá 
půda), pate. č. 160 (omá púda). pate. . 161/3 (oslatní plocha), pare. č. 162/1 (orná půda), pare. 
2 16212 (om půda), pate. 6. 163 (orná pda), pare í. 164 (orn půdo), parc. i. 207/5 (ostatní 
pocha). pare č. 207/5 (trvaty travní porost), parc. č 208 (orná púda), pare, č 209 (omá pda), 
pate. č. 212 (orná píida), pare č 213 (omá půda), pare č. 215/1 (trvaty travní pomst), pare č. 
220 (omá půda), pare č. 268/8 (omá púda), pare. i. 288/7 (om půda), pare. i. 2 88/12 (omá 
půda), ppm. ů. 288/13 (omá púda). parc. č. 288/14 (omá půda), pare. i. 288/15 (omá půda), parc. 
é. 288/16 (omá půda), pare, t 208/17 (omá púda), pare. í. 290/4 (omá púda), pare. t. 290/t0 
(omá pikla). pare. č. 252 (ostatní plocha), pate. ó. 293/1 (zahrada), pare. Ě. 294/2 (trvalý trav: 
porost), pate, ř 295/5 (orná půda), pate, č, 312/3 (omá píida), pate. č. 314 (omá půda), pare, t 
315/1 (omá půda), parc é 316 (om; půda), pare, í 317/1 (orná půda), pare, d 317/2 (omá pMts), 
pam 8 a18 (omá púda). pare, č 315 (orná půda), par.č 320 (orná píida), pate. &. 321/1 (omá 
půda), pare. č. 321/2 (omá půda), pare č. 330/1 (omá půda), pare. t. 338/2 (orná púda), pare, c 
338/3 (orná půda), pare, ft 335 (orná půda), pate. č. 340 (oiná půda), para č, 341 (omá půda), 
pare í 34211 (orná půda), pare ft. 342/2 (omá půda), parc. č. 342r3 (orná půda), pare, č. 343 
{orná cůda), pare, c, 345/1 (ostatní plocha), pare č. 346/1 (lesní pozemek), pare. ft. 346/3 (ostatni 

plocha), pare. í. 351 (omá půda), pare ft. 352 (emá půda), pare 6 610/4 (ostatní plocha), pare, 
č. 621/7 (ostatní pocha), pare £. 640 (ostatni plocha), pare, č 643 (ostatní plocha), pare. ft. 644 
(omá půda), pate. č. 645 (emá piraa). pare. č. 650 (orná půda), pate, i GSt (omá půda), pare. i. 
653 (ostatní plocha), pate ft. 670 (ostatní plocha), pare, ů 671/1 (ostatní plocha, pare á. 677 
(oststn* ptccha) pare. ft. 678 (ostatní piocha). pato í. 679 (omá půda), pare ft. 680 {orná půda), 
pare č. 681 (ostatní plocha), pato, ft 689 (omá půda), pare. . 690 (omá půdní, para. ft. 091 
(ostatr plocha), pare, ft, 743/1 (ostatní plocha), pate, ft, 744 (omá půdo), pare. č. 745 (ostatni 
plocha), pare. c. 762/2 (ostatní plocha), pare. ft. 763/2 (ostatni plucha), pars ě. 763/3 (ostatni 
plocha) v katastrálním územi Stavětice
Soznam dotčených parcel obsahue dočasný í trvalý zbor, čísia pozemkú isou die aktuálního 
stavu KNko dni vyhotoveni totolo dokumsnlu.

Po/iis atávby:
Fietož.a sítnice I/f 52 do (rasy obchvatu obce Slavtice je novostavba a jedná se o stavbu trvalou. 
Účelem stavby je veden: trasy mimo stávajicl průtah obcí a dále ve smérovýcht, výukových a 
iiitovýdi parait-atrech a s mostem s požadovanou únosnosti, která imnoání vat nadrozmému 
přepravu pň dodávkácit do JE Dokovaný Požadovaná podjezdná výka pot! vše:ni překážkami 
na obchvátí/ ;e 9,2 re. Ohchvat Slsvtic spolu s obchvaty Tiebiče, Sítnice a Zasowic mají pispě! 
k zásadnímu zlepšen doprasn‘dostuprostiaotislunostljiiní části území Kraje Vysočina, regionu 
Třebíčská. Dálka překoky je 3200 m Silnice 11/152 je navržena v kategor S 9,5/957. Směrové 
vedeni trasy je dáno konfiguraci terénu, hranici zeSavěnéha území obce a nutností napojit 
ohchvat pied a za obol na stávající silnidi. Výukové vedeni vychází z konfigurace terenu pn 
dodržení normou požadovaných paramatiů nwetety. v tomto případě minimlnfeh vypuklých 
cbfouku, a dáte max podílným s*lona Ote požadavku na veda ni nadrozmámn přepravy 
Hluboké údolí trasa překoná na dlonahmg a vysokém mostě. Kterým se zachovají p/irodni 
podmínky úcio-hi ny. Most je vzhtledem ke Ivám idoli navrtěn o dtyřech podich a výškou cca 10 
m nad (kdolim. Tvar zemního tfese ;s dán geologickou Stavbou podloží, ze které vychází tvary 
zářezových úseků Zemni těleso obchvatu bude dopinéno výsadbou dřevin, Součsti obchvatu 
jsou rwě napojeni na stávající slav - před a za obci. Dále to jsou vyvolané plelžky účelových 

korunkaci a inženýrských ski

Sineng člervnA na stavetn abjekly
000 Objekty přípravy etavenáté

* 021 Příprava území

100 Objekty pozemních komunikací
• 101 Pialožha sunsce 1/152
• 121 Napojeni silnice lilii 52 47 na 1/152 v kra 0,76
• 122 Napojeni MK no 1/152 km
• 123 Přeložka účelové komtirnkace v km 0,05 MK
• 151 Úprava polni cesty v ten 1,35

* 153 Píeloka polni cesty v km 2,29
• 15: Přeložka polní cesty v km 1.60
• 155 Ssarxiy ne pozetky
* 171 Provizorní kom utikage v km
• 172 Pravizemi kormukace v k:n,2.9

200 Mostní objekty a zdr
• 201 Most na silnici 11/152 pfaa údolí s potokem Olešná 

300 Vodolrospodáčské objekty
• 321 Přeložka koryta občasné vodoteče
• 341 Ochrana vodovodu DN zOOLtvkm t,10
* 331 Úprava meliocac

400 Elektro a sdělovací objekty
• 401 Úprava ve-deníWN 5562/5563 v km 2.45
* 462 Úprava vedeni WN 5584/5$85 v km 2 51

* 411 Pfeložka VN v km 3,15
- 451 Přeložka sekivacitw veden na ZÚ

500 Plynovody
* 511 Ochrana plynovodu v km 1,00

800 Objekty úpravy území
• 801 Veg atační úpravy na sítnic; IU152
• E21 Rekuilivace ploch decasného záboru
• 822 Rekulivace ploch rušených komunkkaei

Popis stavehrrích

000 Objekty přípravy staveništi

021 Pfioravn území
Před zahájením stavby 11/152 Slavětice - obchvat budou v odvodu staveniště převedeny 
přípravné prce. Jedná se o skrývku orrtice, odstranění stávajicich vozovek včetně podklaunich 
vrstev (v kencových úsecích pouze frézováni asfalt, vrstev) a odstraněni drm), odstraněni 
polních ces! a sjezdů, odstranéiní dřevin, odstranění příkopovych tvárnic, demon táž dopravního 
značení. smÉrových sloupků a datí přípravné práce.

100 Objekty pozemních komunikací

jertnrge KuS 82570.20720), QUP 36/2020 @-6
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Cido svůrky? ít

101 Přeložka silnice 11/152
Objett fe6t přeložku silníce M/152 do Irasy obchvatu obou Slawétice. Obchvat je navržen jižně od 
obce. Na začátku stavba navazuje v křižovatce se sítnici N/399 na stávajíc! silnici 11/152 v přímé 
a sokračuje po rétese stávající 11/152 v levotočivém oblouku. Ze stávajici silnice odbouje 
obchva pravotočivým obloukem, pokračuje v přím v souběhu $ korytem občasné vodoteče. 
Přes údolí přechází levata čivým obloukem, potů následuje přímá a pes pravotočivý oblouk sb 
trasa na konci úseku napojí na stávající stav. Délka přeložky jo 3200m. Silnice II/1 52 e 
navržena v kalegori S 9.5/90, jízdní pruhy budou 2 x 3,50 m = 7,00 m, zpevněná krajnice bude 
2 x 0,75 m = 1,50 m, nezpevněná krajnice budě 2 X 0,50 m = 1,00 celkem volná šířka bude 
9,50 i b křižovatky se seinicl III/16247 /S0121)as místní komunikaci (SO 122)je na silnfd 
11/152 navržen odbočevac pruh pro odbočeni vlevo. Šířka odbočovecfho pruhuje 3,25 m.
Celková délka odbočovacího pruhuje 255 m a 245 rn. Odbočovaní pruh je navržen db ČSN 73 
6102/21 Zemni těleso bude ohumusovno, oseto a na vhodných místech se provedou 
vegetační výsadby (SO 801). Do násypů bude využita zemina z výkopů v traso obchvatu,

121 Naooterii silnice 1117152 47 na if/152 v km 0,76
Direkt tešt návrh připojeni stávající silnice 1/152 na nový ob chvat vs směru ad Hrolavic. Jedná 
se o krátké napojení s mximálaim využitím stávajici silnice (včetně popusiku pro převedeni 
občasné vodetee) Osa jo navržena v přímých úsecích a v oblouku. Délka přeložky je 84 m 
Silnice IN/152 47 je navržena v šiřte tie stávající sítnice v místo napojeni. Návrhová rychlost 
vychází z tabulky 2 ČSN 73 6101 Parametry jsou navrženy na rychost 30 km/h, protože so 
jedná o křižovatkový úsek. Sinice je umisténg do malštw zářezu (nayxqjen na 1152) a malého 
násypu (napojeni na slévající sláv), Zerrni těleso bude ohumusonsro a oselo.

122.NazqaeriMKine 1121 52 sM 2.52
Objekt řeší návrh pňpojani stávajici silnice 1/152 na nový obchvat ve směru od Dukovan. 
Připojení obce přes úic-lovou kamutikaci do rozvodny je navrženo napilmmo. úK do rozvodny se 
napojí na SO 122. Délka přeložky je 112m. Silnice 1152 navržena v šířce dle stávajíc! silnice 
v mísíš napojeni MK je umístěna na terén. Zmm télaso bude ohum uso váno a oseto.

123 Přeložka účelové komunikace v km 0 05 UK
Objekt feši přeložku stávající účelově komunikace do rozvodny. Pii pojeni je navrženo na mistnf 
komunkkaci, klerá propojí obchvat s obci z výchadrti strany. Návrh je zpracován v souladu 5 
podklady, který obdržel projektant od C EPS, a.s. a od dopravce transformátorů do rozvodny. 
Délka přeložky je 247 m. účekov komunikace je navržena v kategorii MOZk 6,5/30 ÚK je 
umístěna na terén. Zemni tolas o Půdo otuum lisováni a oseto.

15.1 Úprava poltil cesty v Km i,36
Objch) řeší úpravu stvajlcl zpevněně polní cesty, která bude přerušena trasou obchvatu obcs> 
Slavššicg. Déika větve 1 j 44 m, dgka větve 2 je 47 m Úprava na obou koncichy navazuje na 
stávající zpevněnou polní cestu. Polní cesta je navržena v šířce zpevněni 3,00 m. před 
etapeerím na 1/152 ve vozovka rozšíří na 5,50 m. Polní cesta je umístěna na terén. Zemni 
těleso bude ohu:nusovno a oseto.

153 Prétožka polní cesty v km 2.29
Objekt tešI přeložku stávajici nezpevnéné point cesty, která bude přerušena trasou obchvatu 
obce Slavětsce. N3vtb je zpracován na záteadé jednám $ Obci a s uežalehen pozemků (ZD 
Hrotovice). Délka větve 1 je 207 m, délka vétve 2 je 15 m Úprava na obou kencich navazuje na 
s la vijící rtezpevryéne polni cestu. Po’ni cesta je navržena v šířce zpevněni 3,00m, před 

napojením na 1/152 se vozovka rozšíří na 5.50 m Nrveletapolm cesty js umístěna na terén, 
pouze v místě křížení s 152 je na násypu. Zemni tteso bde ohumusováno a oseto.

154 Přeložka polní osely v km 1,50
Objekt feši přeložku stávajíc! nezpevnáné polní cesly. které bude přerušena basou obchvatu 
obce Slavélica (násypu mostu a mogini podpéra). Délka vétve 1 je 91 m, délka větve 2 je 30m 
Úprava na obou koncich navazuje na stávajíc! zpsvněnod polni cestu Palní cesis je navržena v 
šířce jízdního pruhu 3,00 m. Niveleta poni cesty kopíruje stávajíc! terén. Poini cesta je umistra 
na terén. Zemni lleso bude ohumusováno a oseto.

155 Sjezdy na pozemky
Objekt řešf sjezdy na přilehlé pozemky Sjezdy jsou navrženy v km O 040, km 0.120, km 0 207, 
km 0 279. km 0.354, km 0.395, km 0 497, Am 0534. kin 0.700, km 3.100 vlevo avkm ten 
3.100 vpravo.

171 Provizorní komunikace vkmC.55
Aby bylo mažno naplit nově navežený obchvat na stávajicl silnici i 1/152 je vpravo od SO 101 v 
km 0.40 - 0,70 navržena jednoprhová movizoni komunikace. Odpojuje se ze stávající sitnice 
1152 a přhp-ojuje na nově navržený obchvat (SO 101). Délka provizemi komunikace je 307 1 
Komunwkace je navrtěna jako jednopruhová s vidnou šířkou 4.50 m. Svahy sllničnfho tělesa 
nebudou ohumusovány

172 Provizorní komunikaca v km 2 9
Aby by to možno napojil nově navržený obchvat na stávajíc! silnidi 11/152 je ufevo od 50101 v 
km 2 70 - KÚ navržena jednopruhová provizorní komunikace Odpojuje I připojuje se ze stávající 
silnikce I1 52. Délka provizorní komunikace je 689 m. Komunikace je natfea jako 
jednopruhová $ volnou Šířkou 4.50 rn. Svahy silničního tělesa nebudou ohumusovány,

200 Mostní objekty a zdi

201 Most na stínící 11/152 přes údolí a polekám Plošná
Most pfekračuje údolí jižně od obce Slavétice. Pod moslem jsou situované polni cesty a potek 
Olešniá. Pod mostem je taktéž veden biokaridor, Merý prepojujo lokální biocentra Mosije 
tyípolový kolmý. Kolmá délka piecnostnf činí 173.4 m. Délka přemostění je daná překážkami 

pod mostem a parametry migrační irasy. Nosná konstrukce je tvořena dodatečné pedpiatou 
mandl tickou komnorcvou konstrukci konstantni výšky 3.00 m, Mos je navržen s celkovm délkou 
192,30 m. Sirka mostu je konstantní 12.60 m.

300 Vodohosporaiské objekty

321 Přeložka koryta občasné vodoteči?
Z důvodů kolize stáyajfcího koryta vodoteče s násypům sMivnito tělesa bud koryto vodoteče v 
délce cca 152 m přeloženo. Situačnéje trasa přeložky severně odsunuta ve vzdálenosti cca O 
až 10 m ad stávající trasy. Výšková navazuje přotežka n3 stávající koryto a to na konci i začátku 
pravy. Stávající koryto je licheběžrikavého až téměř trojáhzeinikového příčného profilu se 

sklony svahů cca 1. 1,5. FFičný profil přeložky buds e-spektovat slévající vodaleč. Dno v šiti 
cca 30 cm bude u pfeložky stabilizováno kamennou rovnanine (nejedná se o zpevněni), svahy 
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budou ehumusovny, zatravnny a osety trivcu. Stávajicí vodoteč buche v úsecich nspojovacich 
míst cxrabšténa v úsecich 2x15m.

3-Í1 Ochrana vodovodu DN 200 t.t v Km 1,10
Stávajici vodovodní fad 17 DN200, PN1Du7i budoucí komupikac, V mist kfiženi kominikace 
s vodovodem bude potrtsbí vodovodu uleet do chrníčky. Celtová déka chráréčky Je cca 26 
m Piedpokládané kryti stávajícího vodovodu je kotem 1.4 m. před reatizad bude ovátého 
kopanou sondou. Přeložka bude výškOTě umístěna v úrovni stávajícího vodovodu Hově polrubi 
bude v chrnica vystředěné pomoc; kluzných objímek, konce chrničky budou uzavfeny 
manetami. Na novém potrubí bude provedena tlaková zkouke dleCSN 755911 a dále 
proptach a desinfekca potrubf. Bude prováděná zKousta vodvestí fclertbifthačnfha voxdfče Nový 
úsek potrubí bude uležen do chrniky, stávající úsek feuda adstranén a potruht v chránicce 
bude přemístěno do Irasy stvajiciho vodovodu. Následně bude provedeno propojení na 
stávající vodovodi, stávajici potrubí bude odstraněno v délce cca 28 m

331 Úprava me liocaci
V ráma iechnického roseni je nutno uvažovat $ výskytem stávajici melioracni sítě. Při realizaci 
ktemunkkace budou zohledněny pouze stavbou přímo dutéen melforace. V situací jsou 
zakresiery nové záchytné drény, kter?mi budou podchyceny pípadně dotčení: strajíci sběrně 
a svodně drény Záchytné drény budou dle možnosti vedeny písMiřně v hloubce 11,20 m. 
Uložení záchytných dřenu jt navrženo tak. aby bylo možno podchytit vody ze stávajících 
sbmných a svodných drén nejednciné v§škcvé úrovně. Kulem záchytného drériuje 
nav,ten vlši podsyp sahající až na pledpokldanou Houb*kovow úroveň stávajicich drénů a 
drestazni vrstva bude uložena ve fitrani geatextil nebo budou stávající drány přímo napojeny 
na potrubí záchytných drém a kolem zchytného drnuje navržen drenážní obsyp a opit bude 
lato drenážní vrstva uložena ve Fltranl geclextilii. Ve vzdá lenost sch cca 60 -100 m budou na 
tras:ách záchytných drénů umístěny revizní drenažni šachty. Na potrubí jsou navrženy typové 
mellorani Sadily zakryté manofitickýmn pokfopem trachty budou akončeny 400 ■ $00 mm nati 
tarnem.

400 Elsktro a sdětovacl objekty

401 Úprava vedeni WN 55B2JSS83 v km 2.45
Projektovaný obchvat bude křížit v rozpětí 2-3 vedeni WN 110 $582/5583 Slavětice - 
Znojmo Vzdenost vodičů od navržené komunskace js v souladu s platnou ČSN EN 50341-1. 
CEZ vzhledem na buidouci výstavbu nových bfok JE Dukovany požaduje podjezdni výšku 9,5 
m Tulo hodnataje nutno zvýšit ještě o 1,5 rezervu tstanovisko dispeinku 
E.ON). Pra spinní těchto podmínek je nutno vyměnil stožár č 3. Bude vyménén Stožár é. 3 typ 
N *8 za typ N +12 a bude osazen 10 ad původního stožáru, který bude demontován. Na 
novém stožáru budou osazeny nové dvojité izolátotové závěsy DN a uchyceni KZL. Na 
Stožárech .4 6.2 budou vyměněny nosné svorky za nové, vodiče a KZL budou 

přeregulovány Délko dotčené části vedení já 0,558 tm

402 Úprava vedeni W 5534/5585 v km 2.51
Projektovaný obchvat bude křížit v rozpět! 2-3 vedeni WN 110 WV 6584/5585 Slavatice - 
Dukovany Vzdálenost vodičů od navržené komunikace je v souladu $ platnou ČSN EN 50341-1

EZ vzhledem na budoucí výstavbu nových bloku JE Dukovany požaduje podjezdní výšku 9.6 
rn. Tuto hackohrje nutno zvýšit ještě 01,5m jako bezpenestni rezervu (stanovisko dispečinku 
E.ON). Pro špinění těchto podmínek, je nutno vedení upravit. Bude zde vložen nov stažár 2a 

typ V+0 cca 111 m od stožáru č 2. Na novém stožáru budou osazeny dvoitó izolátorové závěsy 
DK a uchyceni KZL. V úseku 2a- 3 bandou použity nové vodiče a zemnici lano. Lano KZL se 
pouze přeraguluje. Déa dotčená části vedeni je 0.258 km

411 Přeložka VNvkm 3.15
Délka přeložky bude 1 52 m. Dudu přeložen i 1 ks jednoxduchého betonového stožáru V miste 
kříženi navržené komunikace s vedením VN dochází k Šířkově pravě, takže se stávajici PB JB 
ocine v kolizi s touto komunikaci. PB bude přeložen ve směru swaicfho vedeni o cca 5.5 m od 
silnice. Přeložený PB bude wyzbrolen bezpečnostními závěsy.

<rg r přeložka sdéfovaeího vadění na Zú
Délka přeložky bude 120 m Vodent metalického kabelu, které je v kolizi s navrženou slavbou 
obchvatu budu pMoženo mimo okruh slavbnich prací. Pii přeložce bde použita 
naspojkovan5 Iru bělová vložka dékky 120 m Kabelové vedení bude uložena v rýze v pískovém 
loží s krytém 0,6 m.

500 Plynovody

511 Ochrana VTl Plynovodu v km 1.00
Stávajici VTL plynovod DN 150 PN 40 Dates ice - Rosschovany (ID 2011988) kříži navrženou 
komunikaci 11/152 Slavétice - obchvat (SO 101) v km 1,00. Ochrana potrubí plynovodu v místě 
kříženi je navržena z důvodu před pokládaného zatíženi od provozu na pozemní komunikaci s 
přesahem 2,0 m no obé strany od konstrukce komunikace. Oproli stavujícímu lerénu bude 
niveleta komunikace zvýšena o cca 1,1 - 1,4. Navržená ochrana potrubí DM 150 v délce 25,5m 
spočívá v kontrole slávu izolace potrubi • vizuální a elektrojiskrovou zkouškou (vč. cdstranéni 
plipadnýen závad pelzolovnii). provedeni diagnostiky potrubi mfením il. stěny a následné 
obelonovánl pofnbi ochrannou vrstvou - vláknito-cementovýa, povakev). Ve výšce min. 0.5 nad 
potrubím budou uloženy na šířku silniční 28 panety (cca 15 ks) v cakavé délce 21 m Zemni 
práce budou provedeny v otevřené pažené rýze Po provedeném podsypu a obsypu bude 
uložen a zdvojená výsi ražná fólia. panely a zbytek rýhy zasypán nesedavým maleriáfam 
hutněným po vrstvrkch Na pravé stráně kříženi s komennikac: (ve smén slaničest) bude dopiněn 
orientačni átůupek va skruži. Práce na otekle Ixicou prováděny za provozu VTL plynovodu bez 
přerušeni dodůvky

500 Objekty úpravy území

SOI Vegetační ůoraw na silnici }úi52
Onjek! řeší vegetační úpravy svahů sitnice 11/152 a přilehlých objektů, Heré jsou ve správě Krajs 
Vysočina. Návrh vegetačních úprav zohedňuje požadavky bezpečnosti dopravy - zajištnich 
rozhtedových polí, odstůj) výsadeb od dopravního značeni, jscu respektována ochranná pásma 
inženýreských iitl a mttožnost následné údržby komnikace, phtfehlych objektů a výsadeb

621 Rekiiltivaco ptoch dočasného záboru
Rekuilivace coéssného záboru bude provgdena na plochách záborů pro provizorní vozovky, 
stavonist mostů a deponie ounce. V rámci objektu SO 021 Příprava územi bude na plochách 
dočasného záboru sejmuta ornice v t tou Šice podle provedeného pedologického przkumu a 
bude uložena na deponi a ošetřována.

C jecncci. Kbit 52570/2020, out' 382020 3s-5
Cisto sMitky b

C jedrac xUA 52570/702e, OUP 3/2620 Gu 5

Cik strtrity 7

822 Rekullwacs pjaeh rušených komunikaci
V ráma tolroto otijettu bude rekultivována Část komunikace 1/152, která se stane po stavbé 
nefunikn. Součásti objektu je vybourání a odvoz konstrekéních viste-púsodni komunikace, dláte 
tetěnni úpravy (odtéženl nebo zarovnáni zemního tělesa), rozprostfeni arnice v ti. min. okolních 

pozemkú a b-ologicka rekuilivace

II. Stanoví podmínky pra umístěni stavby
1 Stavba bude umístěna na pozemcích

pare. č. Í14. pare. č. 124132, pare. č. 124/39, par. č 376/5. pare é363území 
Skryje nad Jillavcu,
pare. č. 142/68 v katastrálním území Lipňany u Skry0
a pare. č. 1414, pare. Ě 148/1, pare &. 148/5. pan; č. 148/12 pare. . 148/13, parc. 6. 150/1, 
part. 150/2, pare 8 151, pare č 155/2, pare. i. 155/3. parc t. 15544, pare. č. 155/6, pare 
č 155/8, pare. č. 156. care. é. 157/1. pare, č 157/2. pare. č. 158. pare. č. 159, pare. 6. 160, 
pare, č 181/3, pare. . 162/1, parc. i. 162/2. pare . 163, pare. . 164 parc. 4. 207/6, pare. 6. 
207/0, pare. č. 298. pare. č. 209. pare č 212. par. í. 213. pare. č. 215/1. pare 6 220, parc. 
8.288/, parc. 286/7, parc. 268/12, pare, č 283/13,pare L 288/14, parc č. 288/15. pare, 
č. 286/16, pare ó. 268/17, pare. ó. 200/4, pare. t. 290/10, pare. .292, parc. č. 293/1. pare. & 
29-4/2, parc. é. 298/5, pare, č 312/3. pare. č. 314, parc. Ě. 315/1, pare. ů. 318, pare. i. 317/1, 
pare č. 31712, pare C 318. pare. Ě. 319, pare č. 320, pare. č. 321/1, parc. č. 321/2, parc. č. 
338/1, pare. é. 338/2. pare. č. 330/3, pare. č. 339, pare č 340, pare. . 341, pare, č 34211. 
parc. č 342/2. pare, é 342/3, pare. & 343, pare í. 345/1, pare. č. 346/1. pare č. 346/3. pare 
č 351. pare. č. 352. pare, 5. 619/4, pare. č. 62 1/7. pare č. 640. pared. 043. parc. ř. 644, pare
č. 845, pare. č. 650, pare, b 651, pate, č, 653, par. t. STO, pare, ů STIH, pato. t. 677, páre,
č 678. pare, č 879. pate C 680, pare, č 661, Pare. E 689, parc É. 690, pare. . 691, pate, t
7431, pare. i. 744, parc. é 745, pare. č. 762/2, pare, č 763/2, parc. č 763/3 v kataslrinim

územi Slavětice.
jak e zakresleno v ověřených situačních výkresech v části C. SITUAČNÍ VÝKRESY, které 
jsou součástí projektové dokumentace záměru zpracované 0212019 spolet iosti HBH Projekt 
spel. $ r.o., Kabátníkova 216/5, 602 OD Brno Tato dokumentace bude ověřena v dzemnáin 
lizeni a zaslánu žadateli po nabyti právní moci územního rozhodnuti.

2 . Stavba bude umístěna v souladu s grafickou ptitohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
součastélro stavu zemi vnxřilkti M1:10000stavebního záměru.

3 Pití tup s příjezd ke stavebním pozemkúm je zajštn ze stávajicich veřejní pisturpných 
komunikaci, na kleté j obchvat napojen, a ze slévající účelové konurksee. Plipoenl je 
řešeno kliavatke stávající snice 11/152 se silnici 11/399 na začátku úseku, odbočkou cca 
v km 2,5 ke stávající silnici 19152 a napojením na stávající siHrrici 1/152 no konci úseku.

* Budou splněny podmínky dotčených orgánů slétni správy uvedené v těchto podlyladech:
a) Závazné stanovisko Kraiského úřadu Krp Vysočina, odhar dopravy «

hospadfřsfví, é.j. KUJI 53004/2019 ze dne 10.07.2019:
Krajský úřad Krzje Vyscna, Odbor dopravy a sainčn#ho hespodátstvi (dle jen „krajský 
úřa), pfisíušný pódiu § 40 odst 3 písm. f) zákona &. 1*1997 Sb., o pezemnicti 
komunikacích, ve zněni pozdjších předpisu (dále jun „zákon o pozemních 
kemtsnika-cich"). v souladu a ustarovenim § 4 odst. 2 pís, a) zákona 6.183/2006 Sb., o 
územním plánováni a stavebním řádu (dále jen slavenni zákon") a v návaznosti na § 
149 edst 1 zákona č. 500/7004 Sb.. správní řád. ve zněni pozdjších pledpsů (dálo jen 
.sptáuni řáď), vydává závazně stanovisko pro stavbu.
Název stavby 11/152 - obchvzt, PD

í: jarhrae; kuji 52570/2020 Our *N2120 Gl-5
Cisto sihácky $

Místo stavby: Síavlice, Skryje nad Jihlavou. Lipňany u Skryjí
Investar stavby. Kraj Vysočina
Druh dokument2ce: Dokumentace pro územní rozhodnuli
Krajský úřad s návrhem projektov dokům antace pro územni rozhodnuti stavby „11/152 
Slavětice - obchvat, PD" sotihasi bez připomínek.

b) Závazné ^tanůvisJio - aoifhlas * IfvalótttJ a cočasném udaůtí zenrdélské půdy ze 
zevrédálskéhopúdního fondu f^inislurstva životního proslutu cj MZP/2019/560/1462 zo 
dw 17.09.2019
Minísterstvo životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle 
§ t3 odst, 1 zákona č. 334/1992 Sb. o odírané zemědělského půdního fondu, ve zněni 
pozdějších předpisů (dále en zákon), na základě žádosti Kraje Vysočina, Žižkova 57, 
587 33 JiNsva. IČ; 70890749, zastoupeanáho na základe plné moci spatečnosti HBH 
Projekt, spol. s r.o, Kabátníkova 5. 602 00 Bmo, I 4495 1844, (dáte jen .žandatet"), po 
posouzen! předlozené spisové a výkresové dokumentac:, v soudadu s ustanovenim 5 17 
písm. d) zákona udéluje souhlas padla § 9 odst. 8 zákona

• k trvalému odnětí zemědělské půdy zo zemědělského půdního fondu o výměře 
7,1739 ha v k.ú. Slavělice. 0,0076 ha v * ú Lipňany nad Skryjí a 0,0731 ha v k á 
Skryje nad Jihlavou, celkem 7,2548 ha,

• k dočasnému odbili zemědé‘ské pildy ze zemdtskeho půdního fandu o výměře 
3,0038 ha v k ú. Slavělice. 0,0081 ha v k.ú. LipRanynad Skryjí a 0.1991 ha vkú. 
Skryje nad Jihlavou, celkem 3,2110 ha.

pro zámér .11/152 Stavětice - obchvat, PD"
Seznam pozemků dotčených záborem půdy je uveden v příloze, která je ned šinou 
součástí (oboře závazného sfanoviska.
Ministerstvo živelního prostied současně schvaluje předložený plán rekultivace dočasná 
adréímaných ploch, zpracovaný spokečností HBH Přejete, spol. s r.o, v únoru 2019. 
uváděný v předložen dokumenfaci pro územní rozhodnuti ,11/152 Slavétice - obchvat. 
Po’ v část 0.1. PodXlady pra vynbtt za ZFF - Technick zprva
Souhlas s trvalým odnětím půdy pro záměr 1/152 Slavětice - obchvat, PD" jo udělcván 
za pedpokladu, že žadatel zajisti splnění následujícich podmihek:

1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou 
půdu nelze využit jiným nezemdélským způsobem.

2. Hranice uvatého odnětí budou zfetekn vytyčeny v terénu před zahájením vtastnsich 
prací.

3. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písni, a) zákona savebnik provede na svůj náklad z 
celé odnímané plochy o výměře 1,2545 ha skrývku kulturních vrstev půdy, v 
mocnosti stanované n základě doložených výstedkú pedologickéhe průzkumu 
(HBH pfojekt, s.r.o, říjen 2013). Mocnosti skrývky jsou na základě závěrů 
pedologickho průzkumu vyznačeny v předložené dokumentaci pro Uzemni 
rozhodnuti „11/152 Stavélice ■ obchvest, PD", v části .Pedologick průzkum', přilba 
č. 4 Vymezení okrsků skrývek. Piš skrývce je nutno dahlie: na skladbu sejmutých 
vrstev, aby nedocházelo h nadměrnému nebo nedostalenému ahumusovánl

4 Skrytá ornice v množství cca 21.717 skrytá podornice v množe lví cca 2.653 
m* budou utaženy oddš* od pststnict a bodnu ^afíitěny pled octeenim 
či znehodnocením.

5 Skrytá podomiee a část skryté ornice v mnosivi cca 6.880 m‘ bude použita v 
rámci reafszace stavby k ohumusováni násypových tles

S. V souladu s usl. § 8 odst, 1 pism a) zákona zajisti stavebník hespodámné využiti 
přebytečných skrytých kudlurních vrstev v množství cca 17,490 m‘ lak. že 
přebytečná ornice bude využita na vylepseni picintho prolit na vybraných 
pozemcích ebhospodalovaných společnosti Agrofam Rouchovany.

C.,káiva1 KŮIÍ 5257012020, OUP 38,20-06,-5
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7. O činnostech souvisejících se skrývkou, přersistěnkm, uloenim, ochranou a 
rozprostlenim skrývaných kultumich vrstev půdy povede stavebník evidenc, v níž 
se wádéj vSechny skutečnost rozhodné pro posouzeni správnoslt, lenosti a 
účelnosti využíváni těchto zemin Kopii evidence doručí stavebník do 30 dnů od 
ukončení skrývky a p? kolaudaci stavby orgánu Dchrany ZPF Městského úřadu 
Třebíč.

8. Za trvalé odnětí půdy Té ZPF nebudou v souladu s ustanovením § Ha odst. 1 
pism. b) zákruta stanoveny odvody, protože se jedná o wlnůtí půdy pro stavbu 
slnice.

S. Dis tist. § 3b odst 4 zákona stavebník doručí kopii pravomocnho rozhodnuti pro 
které je souhlas s odnEtim podkladem, do 30 dnů Sete dna nabytí právrti moci 
Ministerstvu živctniho prositedi, OVSS Vil. a orgánu ochrany ZPF Mést^rého 
úřadu Třebíč. .

Seuhlas $ dočasným odrtim půdy pro záměr J/152 Stavětice - obchvak, PD udělován 
za předpoklad u, že žadatel zajisti spínání nsteduyjicich podmínek:

1 Hraníce dočasného odnéti budou zheteln vytyčeny v lerénu pled zahájením 
vlastnichpraci .

2, Ma dotčený ch zemědělských pozemcích o výměře 3,2110 Ira provede staysbn7% 
skrývku kahaamich vrstev půdy v mocnosti stanovené na základě doložených 
výsledků pedologickéhe průzkumu (HBH projekt, sto ien 2313). Mocnosti 
skrývky jsou nu zktadé závěrů pedolegickéno prízkumu vyznačeny v předložené 
dokumentac pro územní rozhodrdti .m 52 Slavětice -obchvat, PD”. v části 
Pedelogecký průzkum”, priloha 8 4 Vymezení okrsků skrývek. Při skrývce e nutno 
ctohlfžet na skladbu semrutých vrstev, aby nedocházelo k nadmémmu nebo 
nedostatečnmu ohumusováni. O sktývce, jejím premisténi a rozprostření povede 
řádnou evifenci Skrytá oznicav množství cca 9.310 podornice v 
mnosts cca 065 m* bude uložena a ošelfcwvána t3*, aby nedocházelo * jejímu 
odcizosáni a znehodnocováni, Po skončeni stavby buds využila výhwadn pro 
rekullivaci dočasné odnímaných pozemk. .

3. V připadá poručeni zfrrnědělských celových komunikaci nebo zneplistucpnéni 
zentdelsky využívaných pozemk, vybuduje ytas lni m nákladem náhradní 
komain’kace reap, náhradní přístupy na tyla pozemky.

4. Za dočasně odnéti půdy ze ZPF budou v sarrtadu s ustanovením § 11 zákona 
předepsány odvody ve výši stanovené podle přílohy zákona. V souladu ust §9 
odst. 9 zákona se výše crdvodů za dočasné odéiatou půdu o celkové výměře 3.2 HO 
ha vymezuje orientačně ve výsi 18.045 Krok. Odvody za dočasné odňatou půdu 
ze ZPF budou hrazeny každoročně, až do doby protokolmniho ukončeni 
rekultivace. Rozhodnutí o advodech bude vydáno příslušným orgánem odíraný 
ZPF (Méú Třebíč. o2P v návaznosti na pravomocná rozhodnuti vydaná potilo 
zvláštních předpisů.

c) Závazné stamiovisko Krajsk hyglentickó sfanice Kraje Vysočinu se sicfom v Mbvě í I 
18910/2019/ OK/ip z dne 13.09 íO1S

hyyienicka staqkce kraje Vysačina se sklern v Jnhlv jako ogán ochrany 
veřejného zaravi, který je detčeaým věcně plisluiný správnim úřadem ve smyslu 
ustanovani $ 82 odtst. 2 písm i) zákona c. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného adravl, ve 
znéní pozdějších předpisů (dále jen z4kon o ochraně veřejného zdraví”) a místně 
plslušným dle § 1 odst. 1 zákona č 500/2004 Sb., správní řád ve zněni pozdějších 
předpisů (dáte jen „správní řáď), vydává ve věcí .11/152 Slavétice - obchvst’. v lizedi 
pudle §4 odst 2 pism. a) zákona č. 193/2000 Sb,. slávo tint zákon vězněni pozdějších 
předpisů (dále jen .stavební zákon") rolo závazní stanovisko:
$ projektavcu dokumentaci stavby JIH 52 Slavétice • obchvat pro územní projednáni s 
odkazem na 530 $77 3 §82 odst 2 pism t) zákona o octwrané veřejného zdtavi o
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nařízeni vády č. 272/201 1 Sb.. o ochraně zdraví ped nepříznivými účinky Nuku a 
vibrací, ve zněni pozdějších předpisů se souhlasí.
S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdrav a § 4 odst 6 stavebniho 
zákona so souhlas váže na splnění podmínek.

1. Před trvalým užíváním stavby budeme požadovat, aby se behem zkuebnio 
provozu měřením hluku z dopravy po novém obchvatu- pfeložka 1/152 - ovéle v 
chráněném venkovním prostoru staveb nopře-kročenl bygienických kmit hluků z 
dopravy po koran#:aci II. třídy pro dan i noční dobu stanovených v nařízeni ulády 
č. 272/201 I Sb. vězněni pozdějších předpisů.

2. Před trvalým užíváním stavby budeme požadovat, aby se během zkušebního 
protozu v chráněném ventkovnitt prostoru s rare ů měřením htuRu z dfopravypo 
stávající komunikaci 11/152 ověro sníženi hlukové zátěže a dodrženi hygienických 
limitů tifuku z dopravy pro denní t noční dobu stanovených v nařízeni vládly 
272/2011 Sb., ve zněni pozděšich předpisů.

3 Místu měření požadujeme v dostatečném předstihu dohodnout s Krajskou 
hygienickou stanici k rap Vysočina sc sídlem v Jihlavě. Profakel o měřeni hluku 
pcžadujeme předložit k posouzeni na Krajskou hygien tátou stanici kraje Vysočina 
se sidhem v Jhfavé. Ke § 323 zákona o ochtanévefejněho zdraví bude měřeni 
hluku provedeno držitelem osvědčení o akredRtaci nebo držéelem autorizace.

d) Závazné slamwisko Hnsiískélio záchranného sboru Kraje Vysočia, územního ofhau 
rtcMÍ čj //S.//-40062/TF-2019 no dne 03.09.2019
Hasčský záchranný sbor Kraje Vysočino (dálejm,HZS Kraje Vysočna") jako věci té a 
místné příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. -1 
zákona č. 32012015 Sb.. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o zrněné 
nékterých zákonů (zkonobasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 
Sb , a dle ostanoveni § 26 odst. 2 pism b) a ustanoveni § 31 odst 1 pism. b) zákona ó. 
133/1985 Sb . o potarn ochraně, ve zvčet pezctjších předptsů (dle jen .zákon o 
požární ochraně''), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou 
dokumentací předloženou dne 30.8.2019 3 vydává k ni v souladu s ustanovením $ 31 
odst. 3 Zákona o požární ochraně a dáte die ustanoveni § 149 odst 1 zákona & 
500/2004 SU, správní řád, ve znění pozdéjsich předpisů, SOUHLASN ZAVAZNE 
STANOVISKO.

e; Závazná stnnwisko Krajskéfr ředitelství Pniicte Kroje Vysačina, (ze-itintho odboru 
Tfeblč, Vopraynihoinspehkátw čj KRPJ-78-197-4/ČJ-2019-161006-ROU/ze am 
08 11.2019 — stanovlskn pro územní fizeni
Dl Policie ČR Třebíč po prostudováni dokumesace zpracované firmou HEH Projekt spol. 
sto. datum; 022019. k výe uvedené akci die 18 odst. 2 pism. b) zákona Č 13/1337 
Sb. o pozemních komunikacích ve zněni pozdejsich předpisů, vydává souhlasné 
slanovisko pro územni řízeni za spinón! následujicich předpokladů;

■ vzhledem ke slévající interzit dopravy na sil. ř. II/162 a uvažovanému záměru 
dostavby jaderná efekt rámy Dukovany. DPČR Třebíč požaduje doplnit odbočovaci 
pruhy alespoň pro odbočeni vlevo, a to na obou připojeni komunikaci vedoucích do 
cílíce SJavétice v souladu s ČSN 736102 27189 21

* všechny stavebni prvky navržené komunikace (směrová oblouky, šířkově 
uspořádáni a další) musí odpovídat návrhové tych iost komunskace kategorie s 9,5 
umístěnou stavbou nesmi dojit k omezení dopravní obsfužnosti územlfje-dnottivých 
nemovrosti

- v průběhu celé trasy nové navržené komunikace musí být zajštěn rozhled pra 
zastaveni a v co možná nejvétši délce rozhled pro předjíždění (viz. ČSN 736110 Či. 
8.5. a násl.)

- v dokumentací pro stavební řízeni nuusí byt předložen komnpletni návrh trvaléw a 
přechodného doprava iho značeni v souladu 565, 65 TP 133

gedreac Ku3 52570/2C30, OUP 33,2020 Bil-5
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~ v dalším slupni projektová dokumentace jo nutně zakreslit rozhledové poměry na 
všech křižovatkách a sjezde cli v souladu $ ČSN 736101aČSN 736102; na všech 
křižovatkách požadujeme zakreslit vlečné křivky srnérodntného vozkdta

I) Závazné stanovisko Kmifkúoo fodnotstvi Pofoše Kroje Vysoa, Ůiemnilio odboru 
Tidbíd, DopravtilhO inspektewrátu j KRPJ-TB^ST-iÁiJ-ÍOI^-ISlOO&^Ott ze clilo 
IS 11.2013 - sianúvisko k přípojnní s tvíiélnlmu užván hormmikacš
Dl Policie ČR Třebíč po prostu dováni dokumentace zpracovaná firmou HBH Projekt spcl. 
s r.o , datum. 02/2018, k výše yvedené akci dle § 10 odst. 4 písm. a. a) a § 25 zák.č 
13/1907 Sb. zákona S. 13/1997 Sb. o pozemních komni*kacich ve tměni pozdtějších 

pfydprsů. vydávš:
1. souhlasné závazně stanovisko s piparenim
2. souhlasné závazná stanovisko se zvláštním užíváním komunikrací (525/6 plem. d) 

zák. t. 13/199Sb.)
za splnění násfedujicich předpokladů:

- rozhledová pofe všech křižovatek musí být prošly překážek výhledu (viz. SN 
736102/21 či 5.2.9.1,6)

- úhel kilženi úrovňových křižovatek musl být realizován v rozmezí 75 -105’
- podélný sklon paprsků křižovatky mé být v oblasti křižovatky do 4 % (v 

Odůvodněných připadech max. 6%) 
napojení na stávajíc! silniční těleso musí být plynulá (nelze skokové měnil 
Šířkové parametry kom unik see

- rozhfedová pote sjezdí musí být prosty překážek výhledu (viz. ČSN 736101)
• sjezdy pfipojujíci účelová komunikace musí být osazany DZč 21g 

■ příčné či podln vedeni šiti v blízkosti pozemních komunikací přednostně 
uvažovat bez pfekop (protlakem) Plekopy budou povoteny jen v 
scKisedaných pKígaacasch, kaiy arotlatkt, webudacežstě provést.

■ práce v blízkosti komunikací pň realizaci je nulito koncipovat takovým 
zpsobem, aby byl v co nejmensi mio omezen silniční provaz, v připadá 
nutného omezeni silničního provozu pohybem stavebních mechanzmů, 
pracovní činnost i apod. je nutná zdejšímu Dl nejméně 30 dní před zamýšlenou 
tegsizaci předložit návrh přechodného dopravbiho značeni

g) Zivaznd stanovisko Mínisletslva obrany, Oíiboni onlirany a úzamninh zá/rnů, Sekco 
vakfdání $ majetkem č.j SpMO f 192-718/2019-1150 no dne 24. 7. 2018:
Odbor ochrany územních zájmů. Sekce nakládáni s majetkem, Ministsrstvo obrany, v 
souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sh, o územním plánováni a 
stavebním řádu (stavební zékon), ve zněni pozdějších piedpisů (dále jen .stavební 
zákon"), ve smyslu zákona č 222/1999 Sb., o zajistováni obrany České republiky, vo 
zněni pozdějších přepisů (dále jen .zákon o zajišťování obrany ČR”), a v so:dadu s 
Rozkazem ministra o blány č. 39/2011 - Zahezpxsčeri výkonu pásobnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném znéní. vydává ve smyslu § 4 odst 2 
plam a) stavebniho zákona pra potřeby vedeného řízeni souhlasn závazné stanovisko 
k zámoru pheložky snicp I152 do trasy abchvatu Slavétic v úseku mezi Hrotovicemi a 
Dukovany tak. jak byl doložen v písemné a graícké dokumentaci pfi dodrženi 
nňslfítlujlclch podminek:
tň týdny před zahájenin stavby žádáme o zaslání přesněno terminu výstavby a dolažen' 
přesného popisu dopravní sihuace v průběhu realizaca jednatlivých části (etap} a 
výstavby na adresu:
Regionální středisko vojenské dopravy Olomoud
Dcbrovgkého 6 
771 11 Otomoc

nebolavém na tet í. 973 401 566 (kontaktní osoba Regionálního střed is ka vojensk 
dopravy Olomouc, prap. Regmund tel 973 401 554. mob 724 006 068, email: 
vd_olomcuc@army.c2). ’

h) Závazné stanovisko MĚstshěhO óftKiu ťiéliič, odboru íivotnllm ptcedíedi. odd&enl slábú 
správy lesu, myslivostí a služeb v životním proslžadl ěj OZP 65266/19 - sp/š 
02P/10696/2019/Ro ze dne 17.05 2019.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako orgán Státní správy lesů včen a 
misině píslusný dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1895 Sb.. o kesleh a o změně a 
doplněni některých zákonů (dále lesni zákon") a § 11 odst 1 zákona t. 50012004 Sb., 
správní řád. va znáni pozdějších právních předp/sú (dála ..správní řád") přezkoumal 
vaškené dostupná poc*f90y a na základě ustanoveni § 14 odst 2 lesního zákona a § 149 
odst. 1 správního řádu souhlasí

1. s pžimým doteanim teaniho pozemku p. č. 346/1 v k ú Slavětice pro akci 31152 
Slavětice • obchva!" '

2. s dotčenim pozemkú do vzdálenosti 50 mod okraje lesa pro výše uvedenou akci 
Tento souhlas se týká Bssnich pozemků p. č. 345/2 v k ú. Slavétice spí 659/1 a 
741/1 obavk. ú. Hrotovice

i) Koordinovnnň slanovisko tZůstúkého úřadu Tobicj OKV148722/19-SA§ 
10028/201/ze cne 28. 8. 2019:
M^StoMúřadTřg&jft...Odbor rozvoje 3 územního plánováni. Odděleni tirád územního 
plánování ................
Méstský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánovni, oddáleni Úřad zemniha 
plánování jako orgán ůzemniho plánovaní obdržel dne 09.07.2019 od Davida Danhofera 
HBH prejekt spol s.1.0.. Kabátníkova 216/5, 602 00 BRNO, žádost o vydání '
koordteovanáho závažného stanoviska kzáméru ,11/152 Slavílice - obetwat, PD- ma 
pozemcích v katastrálním území Slavétice. Skryje nad Jihlavou. Lipňany u Siuyjí 
Stavebníkem (objedn atolem) je Kraj Vysočina Žižkova 1882157.537 33 Jihlava.
Zodpovědným projaktantem je pan Ing. J: Boháč.
Jako úřad územního plánování shledat, žo posuzovaný záměr je z hlechsk: souladu s ch 
a úkoly územního plánováni přípustný.
MfeMý úf^dTřgbffl, Odbor, životn Iho prostředí. Oddělaní tech nicke ochrany živni n iho 
proetřodi a Bkotoqie krajiny .....
Jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodátelví na zvládá předloženo 
dokumerlace vydáváme závazné stanovisko.
Městský úřad Třebíč, odbor životního posf?edi jako orgán veřejné sorávy v oblasti 
odpadov4lo hospodářství din §71 pisn,k) zákona č. 185/2001 Sb , oodpadtesch, v 
platném 2nní (dále jen zákon“) a die § 81 odst. 1 pism c) zákona t 128/2000 $o o 
obcich, v platném zněni a podle § 11 odst. 1 zákona & 300/2004 Sb., správní řád. v 
platném znůd (dálo jon „správní řáď) souhlasí podle § 79 odst. 4 zákona ad 5 149 
odst 1 správního řádu s řízením vedeném poce zákona 163/2006 Sb.. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), v platném znáni z hlediska nakládáni a 
odpady u stavby:
,11/152 Slavětice - ebchvat
na pozemcích k. ú. Slavétice. Lipňany u Skryjí. Skryje nad Jihlavou 
Investor. Kraj Vysočino, IČ 70890749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
Zastoupon: HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449619+4, Kabátnikava 261/5, 602 30 Brno 
Před oznámením dckonceni stavby nebo podáním žáchosM o kolaudační souhlas věcná s 
místně příslušnému stavebnímu úřadu požadaijeryve předla2it orgánu veřejné sprkvy v 
cbkasli orhpdovha hospodářství (dále jen .správní orgán odpadového tospadsřstv) 
kope dokladů o zákonnem využiti nebo odstraněni vzniklých odpadů.
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éstský úřad Tiebič, Qdbor živatniho oroalrédí, Oddáleni technické ochr-in? živnlnilto 
mostfeď a e kel raše krajiny
Jako orgán veřejné sprány v oblasti ochrany přírody a krajiny na záxfadě přediožené 
dckumentace vydávme závazné stanovisko:
WAšstský úfsd Třehi, odbor Živelního prostiedi, jako orgán státní správy na úseku 
ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77 odst 3 záknna č, 111/1992 Sb, o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dálo jen ,zkam") a jako místn přistušný 
správní orgán podle 5 11 odsi. 1 pism. b) zkona . 500/2004 Sb., správní řád. veznéni 
czdjšich předpisů (dále jen .správní řáď} vydává dle § 149 odst. 1 správního řádu a 

dis § 4 optá. 2 zákona, závazná starvonsko k zásahu do význainntého krinného prvku 
ex lege” vodniho toku, v téma stavby; ,JI/152 Slavělice ■ obchvat" v k. ú. Slavétice.
tipňany u Skryji, Skryje na JWhlavau
Zhotovitel: HBH Projekt spol 3 r.o.. Kabalnkova 21065, 603 00 Brno 
Investor stavby: Kraj Vysočína, Žižkova 57,587 33 Jhlsva
Mé 0 Ttebi OŽP souhlasí s realizaci slavby za nskacujicich podmiek: 
t Vešker zemni práce must být prováděny mimo období rozmnožováni obojiveinikút, 
zn. mkno měsíce bfezer-červen V lomte obdob! lze zemni práce provádět pouze se 
souhlasem orgánu ochrany přírody a kr3jiny, na zklad předloženého zocogického 
posouzeni aktuátniho stavu lokalty
2. V případě zjištěni přítem nosti zvláště chránéných a regionáin ohrožených drutr 
zvoichá budou práce zastaveny a bude kontakfován orgrt ochtanty přírody (t zvláště 
ewránných druhů Krajský úřad Kraje Vysočina} za účelem stanovení dalsthto postupu
3. Kácení dřevin koliduicch se stavbou by mto být provedena v nezbytné nutném 
rozsahu, zpravidla v období jejich vegetačního klidu
4. Káceni dřovin rostoucích na minolesnich pozemcích bude ve vazbě na § 3 vyhlášky 
č. 189/201 3 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znéní, 
fedcházet rozhodnuti, vydaná die § 8 odst. 1 zákena pfslušným otecnim úřadem a 

dále stavebnl povolení, oboji v pršen! moci.
5. Bhem stavby bude respeklovna obacná ochraaa roštím a živočichů dle § 5 odst. 3 

zářena.
s Práce budou prováděny tak, aby byty v maximální mužně mlie omozeny náreky na 
prostor (skládky materiálu, pohiyb mechanizanich prostředku, zařízeni stavert.ště 
apod.) .
7. Použitá mechanizační prostedky musť být zabezpečeny tak. aby nedošlo ke 
kontaminaci prostředí škádlivými látkami. Po ckenčeni prací budou dotčen pozemky 
wedery do povadni ha stavu, bude odsirann přebytečný stavební materif

3 Zavaz/: stanovésko atástskóho afadu Tebič. Odboru doprA-y a ko>;iunA!riidi skržeb ňj. 
0DK5 48713/19 - SPiS 473/!CP9/fí.l ze linu 3 7. 2019:
Méstský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, jako příslušný obecni úřad 
obce s, rozšířenou působnosti vykonávalel psobnost siin n i ho správního úřadu ve 
věcech gihic I a NI třídy padle ustanoven §40 4 pism a) 28%0nač.13/1997 Sb,, 
o pozerirtich komu nik a cicá ve znění poozdjšIch předpisů (dále jen zákon o pozemních 
koratrikacich) obdržet dne 3.7.2019 žádost projekacvb kanceláře HBH PrceM spol. $ 
>.o . Kabátníkova ip 216/5, Ponava, 602 CO Bmo 2, IČ; 44961944 o vydáni závazného 
stanoviska pro územni řízení Stavby: II/152 Slavétice - otxchvat
Po prostudováni výše uvedené PO sdělujeme, že nebyl shledán rozpar s fožadavky 
zákona o pozemních komunikacích a se záměrem stavby souhlasíme.

6 V zájmovém území předmětné stavby či v jeho blízkosti se nachází nadremni vedeni WN 
nadzemni vedení W a nadzemní sdělovací vedení ve Masínictvi E.ON Distribuce, a.s., siť 
eksdiro nických komnunkací společnosti CETIN as, stávajici vedeni VTl. plynovodu 
spatečnosti GaSNet, 8.1.0., stávaíci vedeni vodovodu {kolize v prostoru plánovaného 

obchivgtu vkm1,11s vodovodním hadem z potrubí LT DN200 PN10 a koryta vodniho loku 
Olein a Bezejmenného teku ve správě Povodí Moravy, sp p V tomlo rozhodnuli nejsou 
uvedeny všechny podmínky uváděné ve vyjdfenich správců inž síti a majetkových správců 
lechnické infra struktury. Za spinni těchto podmínek je vždy zodpovědný investor spotečné 
so zhatcaitelem stavebnici! prací po celou dotu prováděni stavby

6 Stávající in. sítě jsou zakresleny v projektové dokumentaci a pled započetim stavby na 
žádast investora budou správci jednyotiivých sití vytýčeny. Vytýčení bude písemně potvrzeno 
protokolem, případré zápisem do stavebniho denlku, který bude jedním z dokladů 
potřebných při předávání stavby Při stavbě budou dodrženy ustanoveni ČSN 73 6005 - 
„Prostorové uspořádáni síti tech vybaven- a všechny podmínky stanovená ve vyjádřeních 
správců inž. sílí. Veškerá změny trasy musí být znovu projednány a odsouhlaseny se správci 
silí Odkrytá podzemní věděl ti budou zajištěna proti poškozeni.

?. Termín prováděni části situovaných v blízkostí vjezdů nebo na vjazdach do soukromých i 
komerčních objektů, bude $ dostalečným časovým předstihem oznámen jejich vlastnsikém 
(např. vyvěšením oznámeni v mist),

8. Pfi provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týksjici se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zejména zákona č 309/2006 Sb, tj zákona o zjištěni dalších 
podminek bozpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcíha předpisu, tj nařízení 
vády Ě 591/2008 Sb. o biižštch minimálních požadavcích na bszpečnost a ochranu zdrav 
pfi práci na staverišlich, a dbát o ochrant zdraví a života osob na staveništi.

9 Po skončeni stavebnich prací budou uvedeny všechny stavbou dotéené pozemky a plochy 
do upraveného stavu a taktéž budou splněny oprávněně požadavky vlastníků nemavitost

10. Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlas vlastníků nebo i uživatelů stavbou dotčených pozemkú 
se vstepem na pozemky a a provádénim prací. Souhlas vlastníků a uživatelů dotčených 
pozemků s musí investor vyžádal s dostatečným předstihem před zahájením prací

r 1 V pfiftadS.. žů dudá v prubehau s(avby zjistna rrufnost preožky néhteré hženýrske $ it, bude 
tato z5ležitost v předstihu psojednána na stavebním úřadu (přeložku nutno v souladu se 
slavebnfm zákonem umístit ŮS, reap, ÚRJ.

12 Rozvinuti stavební činnosti bude prováděno pouze v rámet pozemků citovaných ve výrokově 
části tohato rozhodnuti,

13. Zařízení staveniště pro stavbu bude dořešeno dle skutečných požadavků dodavaele stavby. 
Do vydáni kolaudačního souhlasu bude zařízeni staveniště odstraněno a pozemky uvedeny 
do původního stavu,

14. Celkem 8 7 Ks stromů a 330 m* keřů je v kuTzi s navreným obchvalem a proto si záměr vyžádá 
káceni mimolesních dřevin Káceni bylo povoleno Otecnim úřadem Slavétice mzhocrautim 
ze dne 20. 1. 2020.

15. Po dokončení stavby budou přišlu snem u porizovatett územně analytických podkladů 
bezodkladné poskytnuty data zaměřeni skutečného provedeni stavby v digitální forn pro 
miožnast pozdějšího přesného vytýčeni (podzernnich zařízeni a staveb}. Zaměření nových a 
přeložených inženýrských síti bude pfedr takéjednotfiwým majitelům (správcům) těchto 
síti ve vektoravém, tesp. vyžárSaněm totetuálu, dle jejich jednatlivých vytádienl k předmětné 
stavbě.

16 Zájmové (zem! je situováno na území a archeologic*ýii nálezy ve smyslu § 22, odst. 2. z5k. 
č 20/1587, v platném zněni. Při provádění jakýchkotir zásah do území s archeologickými 
nlezy (blosiben výkopů, apod.) je povinnosti majkele (správce, uživatele) již v době 
záměru oznámit stavební činnest Archeologickému ústavu AV ČR. Bmo. v. v. i. Cechyňsk 
363719.51 2 00 BRNO o umožnit jemu nebo jiné oprávněné organ Izáci provedeni 
záchranného archeologickeho výzkumu dle $ 22, odst. 1a2ct. zkona Pokud budou 
během ptaci zistny nepředvídaně archveolagické, nálezy mimo záchranný archeologický 
výzkum, je stavebnik povinen neprodleně oznámit tylo nálezy příslušnému stavebnímu
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úřadu a orgánu stavebni památkově pče přímo nebo prost‘edn:ctvím chce, vjejim 
inzemním obvodu k archeokogickému nálezu došlo a u&nit opatřeni nezbytná k tomu, aby 
nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tzn práce v mistě nálezu přerušil - viz, § 176 
zákona t 183/2006 Sb, (stavebni zákon) a § 23, odst. 2 a 3 zákona č.20/87Sb., v platném 
zněni. Oznámeni o archeologickém nálezu ja povinen učinil nálezce nebo osoba 
odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému náletu, a to nespozdji 
druhého dne po archeologickém nálezu nsbo pctom. kdy se o archeologickém nálezu 
drwéděl

Odůvodněni:

Dna 23. 1. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhednuti o umístěni stavby

Krajský úřad Kraje Vysona, Odbor územního plánováni a stavebního fádu (dáte též .Krajský 
Ufad) fatro stavebni tkad pfisíušný pode § 2 zákona & 416/2009 Sb.,zákon o urychleni výstavby 
depravnl, vodní a energelacké im*frastrukfury (dále jen zákon o urychlení výstavby") ve zněni 
pazdégsich předpisů a podte § 13 odst. 1 pism. b) zákona . 183/2006 Sb„ o územním pánováni 
a stavebném řádu, ve znéní pozdějších předpisů {dáte jen stavebni zákon") dnít 24, 2 2020 
oznámí prostřednictvím veřejné vyhlášky zahájeni územního řízení známým účastnikům fizer, 
vefejnosti a dotčeným orgánům a zároveň je poučil, Že se na územní řízení vztahuje zákon o 
urychleni výstavby, ve znění pozdějších předpisů, netxof se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst 
2 pism. d) tolroto záhona. Vzhlecem k Fsktu, ke Krajský úl ad opomněl do okruhu Účastníků 
zafurrioxaí ještě Kadlece Jana, Cabejška Mojmíra. Cabejškovou Janu. ČEZ aČEZICT Services, 
a.s., dodatečné jim dne 13. 5. 2020 zahájení ůzemnlho Ozon i oznámil písemností nazvanou 
Dodatečně oznmení zahájení ůzemniho řízení ednotkv na doručenku prostřednichvfm 
poštovnich služeb. Současně padle ustanovení § 87 odst I stavebního zákona Krajský úřad v 
obou případech upustil od ústního jednáni, protože mu byly dobře známy poměry v území o žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení zámér a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů cd 
doručeni tohoto oznámeni mohou účastnici řízení uplatnit své nmritky a dotčené orgány svá 
závazná stanovkska

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (véce než 30). bylo oznámení 
o zahájeni řízení doručováno účastníkům řízeni postupem podle § 2 odst 5 zákona o urychleni 
vystaby tak, že se v řízení podle slavebniho zkona. které jo řízením s velkým počtem úasinlků, 
doručuje oznámeni o zahájen! Tizeri postupem podle slavebniho zákona, 1 veřejnou vyhláškou 
podle ustanovení § 25 správního ládu. a jednotlivé dotčeným orgánům a ocastníkúm řízení podle 
5 8S odst. 1 pism. a) a b) a odít 2 pism. s). Ostatní plaemyyosti podle § 2 odst. 5 zákona o 
urychleni výstavby se doručuji jadnalliv pouze žadateli, obci, na jejímž území mě být záměr 
uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuji veřejnou vyhláškou.

častnici řízeni podle 5 85 odst. 2 pism. b) stavebního zákona bytí v souladu y ust, § 87 odst. 3 
stawvebnibo zákona identirikováni označením pozemkú a staveb evidovaných v katastru 
tvemov*ostl dotčených vlivem záměn.

P vymezovnl okruhu účastníků řízeni dospěl Krafský úřad k závěru, že právní postaver 
účasmika řízeni v souladu s ustanovením § 05 odst 1 pism. a) i b) a odst. 2 plam, a) stavebnitw 
zákona v daném případě prisheši (vedle žadatele a obce, na jejímž zemí m) být požadovaný 
záměr ueskutečnn) pouze yfastntikm pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný 
zámér uskutečněn nebrotérn. Moři mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám: Horák 
Dušan Irg. Hajek Petr, Hájkavá Andrea. Buksavé tveta, Kotoun Josef, Šahala Rudolf, Rezová 
Vladimíra MUDr., Motyka Roman Ing., Jasovská Marie MUDr.,Mityska Jan, Splichadová Hedvika, 
Vala František, Kovář Boherrall Mgr., Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo, Svoboda Josef. 
Svobodova Josefa, Hájek Františak, Hájková Marte, Knotek Slanislav, Knatkerv Bohumfe' 
Oohežshv Eva. Ziková tvank.a. Novák František. Mityska Luděk. Kotoun Vadimir, Pokorná

Ludmila, Juránek Maci-mir Ing., Juranková Jaroslava, AGROCHEMA, družstvo, Palánová Jitka, 
Votoupst MMan, Kovář Antanin, Kovářová Hans, ČEPS, a.s., Pilše* Václav, SekstkD, Daniela, 
Cabejšek Mojmír. Cabejšková Jana. Kadlec Jan, ČEz ICT Servi cos, as. ČEZ, a.s.. Elektrrna 
Dukovany II, a s„ Obec Stavélice. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace, Povodí Moravy, s.p„ Lesy České republiky, s p, E.ON Dislnbuca, a s„ E.ON Česká 
republika, s r, o., GridServices, s.r0.,CETINa.s.

Dáte pak Krajský Glad uvádí, že právní pastaveni účastníka řízení v souladu $ ust § 85 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona přísluší i osobám jejichž vlastnické právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkúm nebo stavbám n3 nich může být územním rozhod nul I m přímo 
dotčeno: pozemky pare. £. 896/2, 940, 941 v katastrálním území Hrotovice, pare, č 142/59 v 
ketastrini m zemt Lipcny u Skryji, pare. . 155.5, 204/13, 204/23, 2041124, 210, 288/3, 288/4, 
288/5, 290/2, 230/9, 309, 310. 31 !. 312/1, 312/2, 313, 345/2 380, 676 v kalasIráHm územi 
Slavětice a vastnMEm anebo správcům stávajicich loků vedení technické a dopravní 
intrastruklury, doterýeh předmčfnou slavbou. Mastnietv ani jiná práva k dalším (vzdalenéjsim) 
nemovitostom nemnohou býa tímto rozhodnutím přímo dotčena

Je zřejmé, že stavba tohoto rozsahu bude mil vliv na dopravní situaci hhepan v oba Stavětice. ake 
i v jejím širším oket. Jedná sa a významnou komunikaci, která feši vymistént tranzitní dopravy z 
centra obce Slavětice, jak je již uvedeno v základním popisu stavby na začátku tobolu dokument 
a podrobně rozebráno v projeklové dakumentaci Záměr byl a ještě bude žadatelm řešen s 
vlastníky dotčených pozemkú rovněž v souvislosti s jejich odkupy a již od přípravné fáze mu byla 
vĚnovárta značná pozornost. Krajský úřad tedy s ohledem na kladné projednání s vlastníky 
veřejné dopravní a technicke infrastnktury i kladná stanoviska dotčených orgánů zvolil pfi 
stanoven! účastníků přibližnou obalovou křivku ve vzdlenosli cca 30 m od obyvodu stavby, s 
přihlédnutím k terénní kanftguraci a dalim logickým návaznostem, aby tok umožmi vlastníkům 
téchto přilehlých nemovitosti zúčaslnit se řízení a případné v něm upltnit svá práva, identifikace 
dotčených i ousednich pozemků byla Krajským úřadem při oznámení o zahájeni řízení i při 
vydáni rozhodnut! aktualizována dle údajů v katastru nemovfosti

Zveřejní ni oznámení o zahájeni řízeni na úředních deskách Krajekého úřadu Kraje Vysočina, 
Obecnito úřadu Slavétice, Obecního úřadu Dukovany a Městského úřadu Hrntovice nevyvoláte 
žádný požadavek na zařazeni mezi účastniky řízeni eubjekty, kfett Krajským úřadem po jeho 
správním uváženi nebyly zařazeny do aknitu účastníků řízení

Krajský úřad v provudeněm územním řízeni přezkoumat eředloženou žádost, projednal ji s 
účas‘níky fízeni. veřejnagt a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskudeéněnim nejsou ohrožený 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými * jeho provedeni a zvláštními předpisy. 
Umístěni stavby je v souladu se schálenou územně plánovací dokumentací a vyhovtje obecným 
požadavkům na výstavbu
Žádost sladckakrenaosojektoveu dcksmentaci (DUBÍ zpracovanou 02/2019 spotsnosti H0H 
Projekt spol. s r.o,, Kabátnikova 216/5, 602 00 Umo 3 těmío vyjádenhri, stanovisky a podklady. 
Část prefektové dokumentace OOKLADOVÁ CÁSI

1 . Oznámeni o nabyli právní moci Krajsklto úřadu Kraje Vysočina, odboru životviho 
prostředi a ze mědětetv i, č. j. KUJI 9 i 111/2019 ze dne 11,11.2019

2 . Souhrnné vyjádřeni Krajského úřadu Kraje Vysočína. odboru životního prostředí a 
zemědělství, tj. KUJI 588302019 ze dna 23 07.2019

3 Závazné sta rte visko Kraj škál w úřadu Kraje Vysočina, oxhhor dopravy a siiničrtho
hospodáistvi. .j KUJI 53004/2019 ze dne 18.07.2019

4 Rozhodnuti - závěr zjišťovaciřio řízeni Krajského úrodu Kraje Vysočina, odboru životnítia _ 
prostředí azemědělslvl • přílohy, čj KUJI 5497212019 z dne 15.07.2019- 

moci 16. S. 2019

ň jedhaca. KJJI 32570/2670, OUP 39020 B.-, 

C1p*tr*t,*. 16

C y-csaxeA KUJI 525732020, OUP 3822020 B.-5



5 Závgzn stancuisko - sguhlas k trvalému a dočasnért odnéti zem édéls ké půdy ze 
zemědeiskeho pidnfho fandu Ministersiva životního prostředí , MZP,20 19/560/1462 ze 
rtw 17.09.2019

6 Závazn starowisko Krajské hyglerwcké startice Kraje Vysočna se sldlam v ahtav č j 
KHSV/18910/2019/TR/HOK/Štépzedne 13,09 2019

7 . Zavazné stanoviska Hasičského záchranného aboru Kraje Vysočina, úrerniho odboru 
Tlebičc.) H5J1-40862/1R-2019 ze dne 03.09.2019

S. Záva zn sta no viska Krajského ieditelstv Polics Kraje Vysačnra, Územního odboru Tfeb 8, 
Dopravního inspektorátu & i KRPJ-78-407-4/53-2019-161006-ROU ze dne 08 11.2019 - 
stanovisko pro teem ni fizeni

9. Závazné stanovisko Kraského fercitetstvé Policie Kraja Vysočina, zermiha odboru Třebíč 
Dopravního irespektorátu č.j. KRPJ-78497-5/6.-2019-161006-ROU re dne 18.11 2019- ' 
stanovisko k připojeni a zvašinén užíváni komunikaci

10 Rozhodnutí Obce Slavélice o povolení káceni stromů a keiu a provedení náhradní 
výsadby ze ns 20 ? 2020

11. Vyjadřenl Obce Slavétice k projektové dokumentac ze dne 20 1. 2020
12. Závazné stanovisko Memsterstva obrany. Odporu ochrany a zemních zájmů, Sekce 

nakldnl s majestkem č.j. SpMO 1192-718/2019-1 150 ze <jne 24. 7. 2019
13. Závazné stanovisko Méstského úřadu Třebíč odboru životního prostředí, oddlerf státní 

správy lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí či OŽP 65266/19 - SPIS 
02P/10596/2019/Ro za dne 17.09.2019

14 Koordinovaně stanovisko Mstskln úřadu Třebíč č.j. OKVM 4872219- SPIS 
10028/2019/Lezecns28. S. 2019

15, Vyjádřeni k tfokumenlaci pro úzeitni řízení Městského (fadu Tiebi& Odboru Skolstv a 
ktitury 48719/19 - SPIS 8173/2019/01 ze dne 10. 7.2019

15. Závazné stanovisko Městského úřadu Treble. Odboru dopravy a komunálních služeb 8 i 
ODKS 4871319- SPÍS 473/2019/PJ2 dne 9. 7 2019

17. RozhodnutF - souhlas dle § 17 vodniho Zákona Méstskěho úřadu Třebíč odboru Evotniho 
prostředi jo2P 74077/19 -SPIS 10986/20 1 9/Bud ze dno 18. 10. 2019

18. Fiazhrodnuti o provedení nových komunikačních plipojeni a ejezdů Méstského úřadu 
Třebíč. Oaborucdopravyakorunálnich služeb č.j. ODKS 87785/19-SPIS 14490/2019/0 
29 dne 2 1. 2020

19 Rozhodnuti o zvlástnim užíváni silnice 11/152 Městského úřadu Třebíč, Odboru dapravy a 
kamunáhich služeb čj. ODKS 07786/12 - SPIS 14521 /2019/PJ že dne 2.1.2020

20 Stanovesko k projektové dokunentaci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny č i 
TSÚ/No.009934/2019 zedne 17.072019

21. Doinéní stanoviska k projektové dakumentaci Krajské správy a úrirby silnic Vysočiny 4 í 
TSÚ/NorOl 0425/2010 srednis 2. 12. 2019 '

22. Vyjádřeni k žádosti • vydáni stanoviska k projektove dofumentaci Lesů České republiky
b. p . Lesnf správy Třebíč č.j. LCR148/001 330/2019 ze dna 3.9.2019

23 Vyjádřeni správce toku stupeň DOR Lesů Coské repubfky, s p Správy toků - obtast 
povodí Dyje čj LC R9 52/0D2 956/2019 19.08.2019

24. Vyjádřeni o existenci site elektronických komunikaci spolenost Česká relkomurikačni 
infrastruktura a.s. č.j 685015/19 ze dre z. 8 2019

25. Vyjádřeni o existend zařízení d i sb b Učn i soustavy (etektncka sí) ve vast ničiví E ON 
Distribuce, a.s , č.j. 06020-26010484 ze dna 5 12 2019

26. Vyjádřeni k projektová dokumentaci * územnímu řízení E.ON Distribuce as č j 
1012201%tf6ze0zeche tG. 12.2010

27 Vrjaofeni k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařzen 
distribučni souslavy ve Mastrwctv E.ON Distribuce, a a , č.j. 14028 - 16338254 dne 
9.7 2019

28. Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou s činnosfí v ochranném pásmu zařízení 
distnibučni soustavy vo vlastnictví E.ON Distribtice, a.s., č.j. 314028 - 16311480 zs dne 
3 12.2019

29 Vyjádřeni k umislni slavby Krajského feditelstvf Policie Kraja Vysočina. Odboru správy 
majetku ). KRPJ-2538-104/--2019-1600MN ze dne 5. S. 2019

30. Vyjádřeni správce povodí a správce DVT Olená Povodi Horavy, s. p., č.j. PM.
32765/201 9/5203/ M ze dne 22. 7. 2019

31. Slanovisko Povolení stavby ~ územní režim společnosti GridServinas, s r.o, č j 
50O19E5E66 ze dně 17. 9. 2019

32. Stanowvisko Odsouhlaseni projektové dakumenlace plynárenského zařízení společtos6 
GridServices, s.r.o , č.j. 5001905434 ze dne 20 íl 2019

33. Souhlas sa stavbou a stave trii činnosti v ochranném pásmu stávajícího vedení a vyjádřeni 
společnosti CEPS. as, c.j 3&,WW730.'1&'T1.7.2í)1Wvof. ze dne / a 2019

34. Vyjádření ing. Josefa Jesche, CSc., provozovatelé kanalizace a cov ze dne 13 7. 2019
35. Vyjádření k existenci sílí tachnick infrastrubrtury sdečnos$ V-ST/V IMEST, s.m za 

dne 8. 7 2019

Pří hodnoceni souladu záměru s územně plánovací dokumentací se Krajský úřad ztotožňuje s 
názorem Mstského úřadu Třebíč, Odboru rozvoj o a územního plánováni, Oddělení Úřad 
územního plánování vyjádřeném v jeho výše uvedeném závazném sknavisku a uvádí zde 
následujíc! fakta:

Krajský úřad posoudit záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentaci a z htediska uplatňování ciiú a úkolů územního plánováni a došel k 
nástedusicim závérim

Záměr je mimo podrobnost řešeni Politňy územního rozvoje ČR, klerá byla schválena 
usnesením vlády čisto 929 ze dne 20. 7. 2009. Aktuatizace číslo 1 Polsky územního 
rozvoje České republiky byla schwélgna usnesením vlády č, 276 ze dne 15 4. 2015 
Záměr respektuje vymezený koridor DK1 1 veřejně prospéšné stavby pro obchvat slnice 
II/1S2 v Zásadách úzamniho rozvoje Kraje Vysočina v aktualizaci č. G.
Záměr není v souladu 3 územním plánem Slavétice, neboř v územním plánu záměr 
prochází negzastanrtýa zamim několika plochami srozallktýmzpúsatrem využili (PZ- 
plocha zemdélské píkdy, ZK - ploch krajinné zeleně a DS - návrhová plocha silniční 
dopravy). V tomto pipad však ptali ust § 54 odst. 5 stavebniho zákona, kde je uvedena, 
že část ízemnsho plánu, která v území znemožňuje realizací záměru obsaženého v 
zásadách územniho rozvoje, se pfi rozhodování nepoužije
Záměr jev souladu s územním plánem Dukovany, nebeť v územním pa nu záměr prochází 
návrhovým koridorem po homogenizaci stávajici trasy silnice 1/152 v Sirce 60 m, s 
označenim K1.
Z hleciska cílů a úkolů územniho plánováni je pfedmétný záměr v souladu, zejména s 
ustanovenim § 18 odstavec 4 a § 19 odstavec t pism d) a o) stavebntho zákona. Zámér 
řeši přelažku sítnice 11/152. Účelem stavby je vedení trasy mimo stávajici průtah obci, 
záměr umožni věsí nadměrnou epravu pri dodávkách do Jaderné efekt rámy Dukovany.

Krajský úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotcenýc orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnuti

Krajský úřad rozhodl, jak je uvedan ve výroku rozhadnuti, za použití ustanoveni právních 
předpisú ve výroku uvedených.

Ojedrmt. Ku JI $2,37012020, c, $2/21) ih;-5
Odn st:3eiky, 18

Vypořádáni $ návrhy a námitkami účastníků:
■■ V průběhu řízeni nebyly vzneseny žádné námitky.

Vtodrrocení přtpominek veřejnosti:
- VprbMhu fizeni nebyly vzneseny žádná připomínky.

Vypořádáni 6 vyjádřeními účastníku k podkladúm rozhodnutí.

- Účastníci' se & podkfadom rozhqdnutf nevyjáci#.

6.sedped. Klku 5 25 AM2e2. o/ 382020 &l6 

ishsc*aky, tú

Tato oznámeni musí být vyvšeno nejméně po dobu 15ti dnů na úřední desce Krajského úřadu 
Kraje Vysočina. Obecního úřadu Slavětice. Obecního úřadu Dukovany 3 Méstského úřadu 
Hrotovsce podlí ust § 25 eelst 3 správního řadu. Současné uvedené úřady potvrzuji, ze lato 
písemnost byla zveřejněna způsobem umnohugitim dálkový přistup, podle vly druhé 5 25 add. 

2 správního řádu

Právní ú&nky doručeni má výhradně doručeni vu-řejnou vyhláškou prostiednictvimn úřední desky 

Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Vyvóšenodna.............................. . ...... ................ Sejmnutto dre.,. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poučení účastnik:

Proti tmnu to rozticdnuti se lze odvolat do 15 dnu ode dre jeho oznámeni k Mrnisterstvu pro místní 
rozvoj podáním u zdejšího správního orgánu

Odveláni se podává s potřobným počtem stejnopisů tok, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a sby kaše ý častnik doslal jeden steynopís Nepodá-B účastnil: potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnou! výrokovou část 
rozhodnuti, jednotlivý v§rok nete jcho veilejšI ustanovení. Odvoláni jen proti odúvocrénl 
rozhodeuti je nmpfipastné
Stavební úřad pa dni nabyti právní moci úzomniho rozhodnuli doručí žadateli stejnopis pisemnéhe 
vyhotovení zemniha rozhodnuti opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafískcu 
piilahau, sfeyovis písemného vyhotoveni úzomniho rozhodnuti opalfený doložkou právní med 
doručí, jde-ti o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému 
k povolení stavby

Rozhodnutí má podle § 93 odst 1 stavebrlho zákona platnost 2 roky. Podmínky rezhodruti o 
um‘stén* stavby platí po dobu trvání stavby č zařízení, nadošlo-l z povahy věcí k jejich konzumaci.

tag. Michaela feu tiková '

úředník odboru územního plánováni a stavebniho řádu

Pifoha
1. Grekká příloha - situace
2 Kopie Pllohy č. 1 Rozhodnuti Ministerstva ivatn i ho prosi/edi

Razitko a podpis organu, který polyrzuje vyvéšen a sejmutí

Zdvotte žádáme o wácen potvrzeni ů vyveseni Krajskámu úřadu Kraje Vysočina, Odxon 
úzeinihe pianová ní a stavebního fádth

Tma picemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu 5 vsi § 25 odst 1.2V 
návaznosti na § 144 edst 1 správního řádu a pra Thty k vyjádřeni připodné odvokn P 
rozhodující den vyvěšení dle ust § 25 odst 3 správního řádu Dnem vyVešen ® den vyviní 
na ředn dasca správního orgánu. Který písemnost donučuje.

žadatel je podře zkona i. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (v platném 2nn1) osvobozen 

od sgrávnihn poptalku, dle položky 17 - osvobozeni.

Obdrzi:
t Orlíci /izení porla 5 05 «fcí 1 pism. a) a B; stavebn/ih zákona, te znéní pozctěyšich pf^ptnů. 
do vlMt^ch nikou (doreuje $ podle § 2 odst 5 zákona o uiyciM výsfavby - m itonirnnku)

■ Kraj Vysoiffia, tóO 70890749, Zižkova 1862/57, 587 33Mm zakoupen rtů 23440018 

pM moci spolčeno^ HBHEzrekt soetaro.1o 44961944K9hurk0va.215,5..8%

ODBre.IDDS;e59waG
Obec Sfovól^e. Slavéfice 58. 675 55 Slavčtíce, /DOS: kjnbgus

- Obec Dukovany, Dukovany 99,675 58 Dukovany. IDOS t5th3nz
Mzoni potíle § 85 odsf 2 pism. a) st^-abniHo zákon, ve7^nlpo2dé>ŠKli předpisu

(liomdujp se vořejrwou vyi^šikoo padlo $ 2 odst 5 zákona o urytíúoní výstavby):

- HoráR Dus, Ing , Středni 40 1/25, Ponava. 60200 limo

■■ HjekFcir, ScKolskA H5O. 67555 Hrntowkce

. I As*kavá And oa, S/a vélšzá 34. Sla vĚtioe

ř. puxknsci R.A 42.370-2023, GUP 362020 Bu-5
Cisho st:aky: 70

6jaedrac. RU. 52570/2020, Oůp $M2(208*-6 
čtete etranky



• Buksov Iveta, i múju 37f. t-lfotovice

- Kotovu Jiwnf. Sokofská 371.6 75551 iroiwiot/

• Šabafa Tiudoff, Slavělfco 43 67^55 Slňvěiico

■ Rezotfá Víadimifa UUDr., VltKlíslsv 141. 67SO1 Vtadís‘av

- Motyka fíamafi lag., U t-lfiitů 357, 25287 TiKhtxnĚřice

■ Jashvsků ňfafia MUDr., U Daliborky 1182, 56401 Žamberit

- Mityska Jan, Rouchovany 21, 67557 Rotídmvany
• ^pfltítalové Hedvika. Poj Soixtnim vichttm 2701/18, 66902 Znojmo

- Vala Frantiiok. SlavňtiCO 3, 57555 SlovTrtraa

- KoráfBobumlMgr., Sluvůtico 44, 67555 StavStice

• Zemc-/ské cn2stvo Hrotovice tlmíklvo, Miačka 603 67555 Hrotovice, MDDS tlKnvyt)

- Svoboda Joaaf, Slavňtice 1 í, 67555 Slavétice

- Svolkodov Josefa Savétre 11. 67555 Slavčtíce

- #*t* í-raiifišck. Stavčřice 34, 67555 Slavňtice

- HAjkovů Marie, SlovStieo 34, 67555 Slavčtíce

- Knotek StDmalav, SlavĚtkX 24, 67555 Slavětice

* Knotkovň Bohutnila. Slavětice 24, 67555 Slav&ico

- Ouealové £va, Huvlíčkava 302, 57551 JatomSňco ittui Rakylrton

- Ziková Ivanko, Vovflnová 234 Osnice, 25243 Jocenico

- Akiviik PnrnA'sBk: Auž*hovRce 44, 67,0 Kotkliovim

■ Milyska Luděk. SkiviStice 27. 67555 SMvětkx

■ Kotmm Vtiidínw. Slavtkce 38, 67555 Slavétice
- Pokorná Ludntila, Sokolská 299, 67555 Hnotovicxi

- Jwánek tltKliittk Ing. SlnvUtice 61, 67555 Slavětice

• Jesrárthová Jamslava, Slavétice 61, 57555 Siavětice

■ ACSROCHEMA, rlnPslvo, IŮ: 60148368. é p. 195, 87502 Stnaensc

- Peljnova Jitka, Na Ko;Kk:ti 353. klově fáósto, 67401 Hetiíč

■ Vototipaf Milan, červená Vtxla 425, 56161 Č&vená Voda

- KovA/ Antonín, Slavětice 44, 87555 Slavňtico

• Kovářová Hana, Slavětice 44, 67555 Slaválice
- ČEPS, 0.4. IČ 257025.55, Elcklrárenská 77472, Michlu. Í01Ů0 Praha 10, IDOS: secxexfgu

- Píiéek VAclnv. Domky 206, 67555 Hrotovice

- Sekerkova Dnninta. Akad. Plátu 566 67555 Hrotovice

■ Cabojšek Mojmír, Skiválics 82, 575 35 Hiutovice

- Cabejšková Jana, Sktvůtíco 82. 675 55 Hiotovice

- Kadlec Jan, Sfav^ico 23, 675 55 Hrolavicc

■ Ez tcr Services. s.s. Dulrové 1531/3, 140 S3 Praho 4, IDDS íbedkOi

C pdrenet- KUU1 5257020.23, pup 36/2020 Gu-6

Cislo stréh*y: 22

■ EZ, a.s.. Duhová 1444/2. 148 83 Praha 4. IWS: ygkcdsS

■ fřlektrámo Dukovany íl. • ti., Duhová 1444/3, Michle, 14600 Pinha 4, IDDS tcnevrnf

- Krňisk.A správa a útiriba sSnit: Vysxiny, příspěvková ogaaMzacg, Kosovská 1122/16, 
586 01 Jihlava. IODS: 3gi1np8g

■ Povolil Moravy, sp. Dřevařská 032/11, Vevclí 602 CO Brno. )DDS; m4918gw

- Lesy Ůoskě icpubliky, sp. PTernyslova 1106/1S, 500-38 llradeo Králově, IDDS: eBjcfsn

- ILON DégiAuce, a.s,, F. A. Gemlnera 2161/05, 370 01 Česká Budájovica, IDDS: nfBdxbu

- BON Česká republika, sr o, F. A, Gerstnera 2151/6, 37001 Česká Budejovict, IDOS: 

35340wz
- GndServícos. s r.o.. IŮ: 27035311, Pfynáosinská 405/1. ZabidMico. 602 CO Brna, IDDS: 

ýinyjsS
. české Mekanonikacniínřrastnikftira a.s.. IŮJ 04084063, OlSanxká 2681/5, 13000 

Praha, 1DDS' qa7425/

Úáaslrňci ňíeni de § 27 odst 2 správního řádu, dle 5 85 odsi. 2 pism. b) stavebnlbo kůkona 
(dloruduj se vefeinoii vyhláákoi; podle § 144 odst. 6 správního rádu) - sousední pozemky:

pare ě. 806/2, 940, 341 v kalastrálním územi Hrotovice,

par, í. 142/53 vka^strálním ůíámllJpňany u Skryji,

pare e ts&č. 204/13. 204/23, 204/34, 210. 28?^, 28S/4. 288/5 230/2, 290/9, 309, 310, 311.
312/1.. 312/2. 313, 345/2, 350, 676 v katasirŘlnlm ůtemi Slavělsr/e

Optúonč orgány:
- Musísty tlfad redr. Odbor ř.ivtínitio prosi/edi. Masaiyktivo nám. 316/6, 6/4 01 řfcbít.

IDDS: 6puy8r
- Městský úíád Tiebld, Oddáleni práv/li a personální, Masarykova nám. 1HV6, 674 81 Tfi-bič, 

tODS.' 6ptiti8mc
- Městský úřad Trebli. Orlho; íjopnsvy a komunjinicli služeb, Aasarykqvonám, 116/6. 074 01 

Třebid, IDDS ĚpubSíiK
- Městský úřad Třebíč, Odboi rozwjo a územmlioptármvánl Masarykovo nám. 116/6, 67401 

rredič, IDDS-SpnbSmc:
Hasičský zácManný sber ktaje Vysačina, Sokolovská 3064/2.. 566 01 Jihlava, IDDS: iddaa/v

- Krajské feriiletslvf Pplicio Kraje VysoOha, Územní orítiur Třebíč, Dopravní inspektoxrát 
Brůfova í t, 674 01 Tfobič, IDDS- xanhplt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního pirjstlPdi o tumádělslvi. Žižkova 1832/57, 

$87 33 Jihlava. IDDS: ksabíeu
- *rajskca Ayganicka sfanice kraje Vyeowta co sakdlem v Jvhfav5, Tofatéfo 1914/15. 586 01 

Jihlava.. IDDS: 4nA13w
- Minísfarstvo obrany CR, Sekco nakládám s majetkem. Odbor ochrany územních zájmu. 

Odděleni ochrany územních vújiriii Morava. Žižkova 37, 370 04 Česká Butié/Ovice. IDDS 

hjyaovk
Krajský iwac Ktoje Vysočina, odbor dopravy a sifnrčniii hospcdářslvi, Žižkova 1862/57, 

537 33 JiMavii. IDDS: ksabŽHu

£ etheet KUJI 5a570/2020. OOP 22/2020 2-5
Ciele sirnky 73

- MPistiirslvd 2ivotn/im prstfedi, Vcšovíck 1442/65, Vráovicn. 100 10 Pmtni 10, IDDS: 

9gsaax-4

K vyveSer ve smyslu máanavení 6 25 správního řadu (prlsluSnémil obecnímu úřadu se zdasti 

vyeěsuni).
■■ Městský fi/ad Hrolnvice, nám S. května 1. 675 55 Hrotovice

Obecni úřad Slavélice, Slavétice 58, 675 55 Slavůlice

- Obecni úl,ed Dukovany, Dukovány 99, 575 56 Dukovany
- Krajský úřad Kraje. Vysoňlns, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

0 mhdnarc. KUJI 5257/202,0. DUP 8$2020) *a-5
24
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Seutdlas k trvaléinu a dočsnému udnet zemědlsk půdy ze ZPF se vztahuje části pozemk*:

Panc. čiso 
die ACN

Druh pozemku
-

výméra v ha
BPE} ijoa 

ociranyeiková trvale 
odnimaná

dutané 
odnimaKá

338/1 orná píida 0,4238 0,0154 0,0190 41200 n.

338/2 orná půda 0,-4322 0,103 0,0122 41260 r íl

336/3 omá půda 0,4081 0,0087 0,011- 41200 n.
" 339 orná půda 0,4834 0,15 0,0136 41700 ÍL

340 omá půda 0,6469 0,0240 0,0181 41200 IL
342 orná půda 3,1662 0,0166 0,0152 41200 11.

321/2 orná půda 1,0.353 0,0020) 0,0009 #1200 ÍL
341 erná půda 1,2121 0,668 0,0414 41200 I.

342/1 ursl pidi 0,2031 0,0221 0.0305 41200 ..M..
342/2 omá pida 1,8035 0,0283 9,0314 41200 n.
689 orná půda Oj 06-44 0,0032 0,0016 41200 11.
744 omi pida t,09to 0.0020 0,6013 41200 1.

321/1 orná půda 5,0643 0,0798 0.1123 41700 1.
347/3 omá půda 0,4366 0,0177 0,0113 41200 11,
600 omá půda 0,2506 0,0046 0,0076 41200 It,

0,0092 9,0045 41200 ií.
351 orn pda 4,2252 0,0311 0,0256 43201 ÍV.

0 0,0028/ 11100 : 1.
679 Lb(T 1á rda 0,2058 0,0090 0,0059 11200 1L

320 (1 sůd: 2,0567 0,0141 5 0,003 41200 n,
0,1420 0.0522 432G1 IV.

319 Orná půda 2,4524
OJ 639 0,0469 43201 IV,
0,5494 0,5176 41i00 I.

353 omá půda 1,7557 _____ 0 0,0D08 41100 >■

316 orná půda 2,9691
0,1349 0,0250 44200 11.
0,2309 5,0505 •11108 : t.

530 one6 da •,29,, 0,0138 0,030 44200
317/2 orná pda 3,3373; 0,2794 0,9411 44200 ÍL
317/1 ■ or né pida 1,1084 0,0847 0,0192 44 200 if,

" 316 omá půda 4,0351 0,2974 0,0794 44700 H.

312/3 orda pŮd 0,333, 0,0903 0,0016 14200 II.
314 orná půda 1,2444 0,0053 0,0202 44200 EL

325/1 oma půda 0,9137 0,0138 0,0225 44200 b.

,) A
, 

G
1 2g omá půda

oiná pilda

(1,5412

..... 0,3606

0 
' 0,105 
........0,0817

0,0002
..... 0,8350 
0,0159

....41200
4-1200
44200

li.
___ íi__
1.

288.14 omá pida 0,3608 0,0896 0,0144 44200 1.

288/15 otr půca n,3605
0,mqot 0,0019 ■11300 n.
0,1070 0,0060 44200 li.

208316 umná pda 0,9605
0,0123 0,0029 41200 1T-

O.O933 0 44200 n.

2868/17 orn půda 0,11506
0,0292 0,0082 412n0 i.
0,0736; 0 44200 it.

288/7 eraá pda 0,6296
0,013 0,0062 41200 IL
0,0139 0 41200 11.

288/6 orná nda 0,5315 0,00551 0,0040 41200 1.
296/55 

294/2

omná půda

ona ;akcta

0,4761

0,1177

0,04 12
0,0060
0,6009

0,004*

0,0189 
0,6102
0,6005
6,6445

44200 1 £L___
46701. r V.__

■ 4-4200 i JÍ.’ _
46701....... 1 v. ’

730/4 pt 0,3660 _0,1604
0/0901

0,0107

0,6449
___ 442n0 

3 1z56
It............

2'33/1 Zfrca 0,15-44 0,00G5, 0,0230 40701 v.
290/10 orné půda 0,1730/ 0,00371 0,045/ 46701 v.

trvaý travní 0,3562

0,6974

0,0096/ 0,0066 45701 v.

207/6

porost 
t;vaý teavni

0,0069 0,0038

0,0710 0,0619

43815_

43815

v.

209 orná puds 0,73995 0,0771 0,0170 43015 v.
0,0867 0,0210 42601 1L

209
.....651' '

212

orhá půda 
orná půda

orná půda

orné půda

0,37/9
0,2180

4,5294

2,0510

0
0,0208 

........ 0,2665 
.......... o

0,3096
_ 10,0251

■ 0,1100

0,000. _______ ___  
’ 0,00470 42602

0,0495 41200
0,1513 43819

0,2129 42601
0,0123/ 42601 ”
0,01281 41700

lit.
ILE, 
%
V.■ 

.... lif.“ 
..... iil......

IE.

650 orná půta 0,2542 0,0341 0,0049) 41200 n.
220 orná jsutfa 3,0765 0,1032 0,0233 41100 £

Mtaster s tra ivetafa Mostiedi
Duor vh At*tn $1*9 VIJ
MrtítkA 5
co 03 Srns

Mettster stm wstuio prostfedi
he v4ev 4t3t wekuy MI
**0*r1 1
(62 c IMW

í I 0/695 0,041 7 4i200 H.
144 or půtM 1,9318 j 0,3817 0,0861 41100 L
163 orn vůda 2,4463 r 0,0409 0,0204 41160 í,

155/6 orn; půda 3,565
....

0,0859 0,0216 42602 Ili.
i 0,2445 0,0675 41100 i.

162/1 ern pda 0,6035 0,1090 0,0256 42501 HL
162/2 omá pda 1,3872/ 0,6904 0,0553 4 2601 Eli.
14B/13 omá půda 2,9218 0,0909 0.0316 42604 m.
148/12 omá pda 2,6933 0,1691 0,0354 42601 Til.
148/1 pmá půda 0,7695 0,0510 0,0150 42601 i.

145/5 orn pda 2,2429 _0,02153__ 0,0445 42601 M
145- 0,0558 4 2604 IV.

644 oma pda ,191% 0,0162 0,0018 42601 IIL

160 omá půda 7,0884
0,1007 0,0317 42604 rv.
0,2491 0.0528 42601 HL

190/1 orná pda 2,6460 0,0803 0,0999 42604 IV.
150/2 orsú pňda 0,4043 0,0075 0,0112 42604 17.
MS omá půca 0/291 U,0030 0,0012 42504 IV.
159 Omá půda L 1638 0.038’3 0,0110 42804 IV.
158, ornĚ přs 9,57333 0,069 0,0052 4260* N.

157/2 orná pda 0,3372 9,0116 0,0031 42604 IV.
15771 omá pta 0,4493 0,0137 0,0041 12604 IV.
156 urna půdi^ 1,0687 0,0259 0,009$ 42604 IV.

155/4 ors půda 1,0130 0,0011 0,0071 42601 III.
0,0130 0,0017 42604 N.

155/3 omá pňda 1,0607 0,0093 0,0064 42601 Hl.

155/8 orná půdla 6,3706 0.0084 0,0029 41200 11.
0,6037 0,0069 412601 ilí.

155/2 orná půda 1,1250 0,6143 0,0113 41200 JL
omá půda : 0,2945 0,0033 0,0024 i 41200 ti.

Ceikem : ! i *,1739 3,20381

k.stvienadJblaygu

Parc. čIs1o 
die KM

Or an pozerrku
Vyrrčra V (13 Tfida 

ochranyctít ková
avehe 

odalman
feRŠsr 

odnímaná

orná pda 2,0813
0,6459 0,6376 42604 w.

101 0,0031 0,0051 47601 HL

383 omá půda 3,9168
0,0203 0,0971 41200 I.

... 0,6038 0,0041 42601 ULam
omá púdo ... #,2289 ■ ■ • 6,6652 41200 u.

celkemmt■_ _ _ _ _ _ _ p,073í ; o.xspx

k.,Lnanynadikndé

Pare, čislo 
dekN

Výméra v ha
Třídu 

ochrany
Uruh pozemku cetkovš ; tryetin

: •Gaari tailli
dočasn 

onimona 1
HPEJ

142/58 cm půda 1 0,509 0,0076 0,0081; 41201 II.


