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V E Ř E J N Á  V YH L Á Š K A  

                          ROZHOD N UT Í  
 

Dne 20.07.2015 podala Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,IČO:70994234, 

Dlážděná 1003/7,110 00 Praha,Organizační jednotka:Stavební správa východ Nerudova 
1,772 58 Olomouc  zastoupená na základě plné moci společností SUDOP BRNO,spol. s r.o. 
IČO:44960417,Kounicova 26,611 36 Brno ţádost o  vydání územního rozhodnutí o umístění 
souboru staveb :  

 

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“ 
 

na pozemcích: 

- parc.č.660 v kat.ú.Újezd u Tišnova, 
 
- parc.č.385/1, 385/2, 23/6, 386, 23/1, 384/2, st. 44, st. 45, 23/7, 23/8, 23/9, 113/8, 113/6, 113/4, 
94/2, 372/1, 85/2, 384/1, PK 59/3 v kat.ú. Říkonín, 
 
- parc.č. :1267/2, 1397, PK 13339/2, PK 1269, 1282/2, 1338/1, 1280, 1367/4 v kat.ú.Ţďárec, 
 
- parc.č.:271/1, 20/1, 275, 274, 276, 249/17, 260/1,239/4, PK 239/1, PK 241, 249/18, 249/4, 239/3, 
  249/1, PK 228/1, PK 228/2, 235/5, 230, 222/1, 222/2, 219/2,249/13,249/14,215/1,215/21, 219/1, 
  216, 213,215/10, PK 206/1, PK 180,   PK 205, 180, 215/20, 277,215/9,215/19,206/2,202/4 
  v kat.ú.Lubné, 
 
- parc.č. :844 v kat.ú. Kuřimská Nová Ves, 
 
- parc.č.:1107, 1108, 1109/1, 1625, 1624, 1602, 1672, st. 209, 1141, st. 179, 211, 1657, 1819, 
 1655, st. 178, 1667, 1664, 1663 v kat.ú.Níhov, 
 
 
- parc.č.2317, 2318, 2319, 2298, 2289, 2295, 2290, 2265, 2264, 2256, 2515, 2244, 2524 
  v kat.ú.Katov, 
 
- parc.č.:1627, 1631, 1628, PK 588/2, PK 589/2, PK 590/2, PK 591/2, PK 592/2, PK 593/2, PK 
  1582/2, 1630, 1629, 1621, 1597/1, 1622, PK 1625, PK 1202, PK 1201, PK 1185, PK 1245/3, PK 
  1245/4, PK 1256, PK 1341/2, 1626, 1623, 1353/1, 1469/1 v kat.ú.Březské 
 
- parc.č.:844, 850, 438/184, 438/175, 438/181, 438/180, 438/169, 350/4, 438/168, 438/174, 
  438/167, 438/173, 438/166, 438/160, 371, 370/2, 369/2, 370/3, 377/3, 377/2, 377/1, 395/25, 
  395/30, 822/4 v kat.ú.Křiţínkov, 

mailto:mu@vbites.cz


 

2  
ČÍSLO JEDNACÍ  59501 

 ČÍSLO JEDNACÍ 7355/2015 
 

 
- parc.č.: 382/1, 1581/2, 1581/1, st. 171, 1611, 1583/2, 1583/1, 1585, 1586, 1552/1, 1581/6, st. 
  172 v kat.ú.Vlkov u Osové Bítýšky, 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  
 

Odbor výstavby  a ţivotního prostředí  MěÚ Velká Bíteš, jako věcně příslušný stavební úřad podle § 
10 zák.č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ (správní řád) a ustanovení § 13 odst.1 odst. d) a 
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisŧ 
(stavební zákon) a dále jako místně příslušný stavební úřad podle ust.§ 190 odst.1 stav. zákona a 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŧ 
(dále jen „správní řád“ ) a na základě ustanovení  Ministerstva pro místní rozvoj ČR,Staroměstské 
náměstí 6,110 15 Praha 1 o stanovení stavebního úřadu,který povede územní řízení ze dne 
30.07.2013 pod č.j.MMR-24306/2013-83/1815 a 22.09.2015 pod č.j.MMR-29396/2015-83/2230,    
posoudil předmětnou ţádost v územním řízení podle § 84 aţ § 90 stavebního zákona  a na základě 
tohoto posouzení  

 

vydává 

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

         r o z h o d n u t í  o  u m í s tě n í  s o u b o r u   s ta v e b  

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“ 
 

na pozemcích v kat.ú.Újezd u Tišnova,Říkonín,Ţďárec,Lubné,Kuřímská Nová Ves,Níhov,Katov, 

Březské,Křiţínkov,Vlkov u Osové Bítýšky.  

 

Druh a účel stavby:  

- stavba dopravní infrastruktury - svým charakterem se jedná o rekonstrukcí stávající ţelezniční 
trati ve stávajícím tělese dráhy.Směrové a výškové vedení trati se výrazně nemění. 

-účelem stavby je zrychlení a zkvalitnění ţelezniční dopravy  pro cestující veřejnost,zajištění větší 
bezpečnosti,spolehlivosti a technické úrovně ţel. dopravní cesty. 

Předmětem dokumentace je zvýšení traťové rychlosti,rekonstrukce ţel. svršku a 
spodku,rekonstrukce mostních objektŧ,rekonstrukce trakčního vedení,modernizace silnoproudého, 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení,rekonstrukce zastávky Níhov a ţst.Říkonín.  

 
Soubor staveb obsahuje tyto objekty a technická a technologická zařízení: 

 

D.1  ŢELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

D.1.1  STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.1.1 PS 01-28-01.1 Ţst. Řikonín, definitivní SZZ 

D.1.1.2 PS 01-28-01.2 Ţst. Řikonín, provizorní SZZ 

D.1.1.4 PS 03-28-01.1 Ţst. Vlkov u Tišnova, úprava SZZ 

   

D.1.2  TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.2.1 PS 02-28-01.1 Řikonín - Vlkov, definitivní TZZ 

D.1.2.2 PS 02-28-01.2 Řikonín - Vlkov, provizorní TZZ 

   

D.2  SDĚLOVACÍ   ZAŘÍZENÍ 

D.2.1  KABELIZACE (MÍSTNÍ, DÁLKOVÁ) VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŦ 
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D.2.1.1 PS 01-14-01 Ţst. Řikonín, místní kabelizace 

D.2.1.2 PS 02-14-01 T.ú. Řikonín - Vlkov, TK 

D.2.2  VNITŘNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (VNITŘNÍ INSTALACE, ASHS, EZS,ATD.) 

D.2.2.4 PS 01-14-05 Ţst. Řikonín, sdělovací zařízení 

D.2.3  INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS PRO CEST., INFORMAČNÍ A KAMEROVÝ SYSTÉM) 

D.2.3.1 PS 01-14-06 Ţst. Řikonín, rozhlas pro cestující 

D.2.3.2 PS 01-14-07 Ţst. Řikonín, informační zařízení 

D.2.3.3 PS 01-14-08 Ţst.Řikonín, příprava pro kamerový systém 

D.2.3.4 PS 02-14-02 Zastávka Níhov, rozhlas pro cestující 

 

D.2.5  MÍSTNÍ RÁDIOVÉ SÍTĚ 

D.2.5.1 PS 01-14-09 Ţst. Řikonín, MRTS 

   

D.3  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 

D.3.1  DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA A DÁLKOVÉ OVL. ŢEL. INFRASTRUKTURY  

   

D.3.5  TECHNOLOGIE TRAFOSTANIČNÍCH STANIC VN/NN 

D.3.5.1 PS 01-13-01 Ţst. Řikonín, trafostanice 22/0,4kV 

D.3.5.2 PS 01-13-02 Ţst. Řikonín, trafostanice 25/0,4kV pro EOV 

D.3.5.3 PS 01-13-03 Ţst. Řikonín, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.  

D.3.5.4 PS 03-13-01 Ţst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV  

   

D.3.6  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 6kV, 75Hz PRO NAPÁJENÍ 

ZAB. ZAŘ. 

     

E.  STAVEBNÍ ČÁST 

E.1.  INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

E.1.1  ŢELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 

E.1.1.1  SO 01-16-01 Ţst. Řikonín, ţelezniční spodek 

E.1.1.2  SO 01-17-01 Ţst. Řikonín, ţelezniční svršek 

E.1.1.3  SO 02-16-01 Řikonín - Vlkov u Tišnova, ţelezniční spodek 

E.1.1.4  SO 02-17-01 Řikonín - Vlkov u Tišnova, ţelezniční svršek 

E.1.1.5  SO 02-16-03 Řikonín - Vlkov u Tišnova, úprava skalních svahŧ 

E.1.1.6  SO 80-17-01 Výstroj trati 

   

E.1.2  NÁSTUPIŠTĚ 

E.1.2.1  SO 01-16-02 Ţst. Řikonín, nástupiště 

E.1.2.2  SO 02-16-02 Zast. Níhov, nástupiště 

 

   

E.1.4  MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 

E.1.4.1  SO 01-19-01 Ţst. Řikonín, most v km 38,698 

E.1.4.2  SO 01-19-02 Ţst. Řikonín, rekonstrukce podchodu v km 38,892 

E.1.4.3  SO 01-19-03 Ţst. Řikonín, propustek v km 39,417 

E.1.4.4  SO 01-19-04 Ţst. Řikonín, ochranné sítě na nadjezdu v km 39,602 

E.1.4.31 SO 01-19-05 Ţst. Řikonín, kabelová lávka u mostu v km 38,698 

E.1.4.32 SO 01-19-06 Ţst. Řikonín, návěstní krakorec v km 39,440 

E.1.4.5  SO 02-19-01 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 40,071 

E.1.4.6  SO 02-19-02 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 40,196 

E.1.4.7  SO 02-19-03 Řikonín - Vlkov u Tišnova, ochranné sítě na nadjezdu v km 40,412 

E.1.4.8  SO 02-19-04 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 40,462 

E.1.4.9  SO 02-19-05 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 40,672 

E.1.4.10 SO 02-19-06 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 41,146 

E.1.4.11 SO 02-19-07 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 41,651 

E.1.4.12 SO 02-19-08 Řikonín - Vlkov u Tišnova, Lubenský tunel 
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E.1.4.13 SO 02-19-09 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 42,061 

E.1.4.14 SO 02-19-10 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 42,296 

E.1.4.15 SO 02-19-11 Řikonín - Vlkov u Tišnova, Níhovský tunel 

E.1.4.16 SO 02-19-12 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 43,163 

E.1.4.17 SO 02-19-13 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 43,393 

E.1.4.18 SO 02-19-14 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 43,663 

E.1.4.19 SO 02-19-15 Řikonín - Vlkov u Tišnova, ochranné sítě na nadjezdu v km 44,051 

E.1.4.20 SO 02-19-16 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 44,134 

E.1.4.21 SO 02-19-17 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 44,711 

E.1.4.22 SO 02-19-18 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 45,126 

E.1.4.23 SO 02-19-19 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 45,355 

E.1.4.24 SO 02-19-20 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 45,713 

E.1.4.25 SO 02-19-21 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 46,219 

E.1.4.26 SO 02-19-22 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 46,627 

E.1.4.27 SO 02-19-23 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 47,151 

E.1.4.28 SO 02-19-24 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 47,314 

E.1.4.29 SO 02-19-25 Řikonín - Vlkov u Tišnova, propustek v km 47,943 

E.1.4.30 SO 02-19-26 Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 48,356 

E.1.4.33 SO 02-19-27 Řikonín - Vlkov u Tišnova, návěstní lávka v km 40,000 

E.1.4.34 SO 02-19-28 Řikonín - Vlkov u Tišnova, návěstní lávka v km 41,015 

E.1.4.35 SO 02-19-29 Řikonín - Vlkov u Tišnova, návěstní lávka v km 42,118 

E.1.4.36 SO 02-19-30 Řikonín - Vlkov u Tišnova, návěstní lávka v km 44,600 

E.1.4.37 SO 02-19-31 Řikonín - Vlkov u Tišnova, návěstní lávka v km 48,147 

E.1.4.38 SO 01-19-07 Ţst. Řikonín, návěstní krakorec v km 39,483 

     

E.1.5.  OSTATNÍ IŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

E.1.5.1. PŘELOŢKY SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

E.1.5.1.1 SO 02-10-01 Přeloţky a ochrany kabelŧ SŢDC 

E.1.5.1.2 SO 02-10-02 Ochrana anáhrada kabelu ČD-Telematiky 

E.1.5.1.3 SO 02-10-03 Ochrana a přeloţky sdělovacích kabelŧ ostatních operátorŧ 

E.1.5.1.4 SO 02-10-04 Úprava stávajícího DK SŢDC 

   

E.1.5.3  NÁHRADNÍ VÝSADBY A VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

E.1.5.3.1 SO 80-00-01 Náhradní výsadba, vegetační úpravy 

   

E.1.6.  POTRUBNÍ VEDENÍ 

E.1.6.1  SO 01-22-01 Ţst. Řikonín, vodovody 

E.1.6.2  SO 01-27-01 Ţst. Řikonín, kanalizace 

   

E.1.9  KABELOVODY 

E.1.9.1  SO 01-15-03 Ţst.Řikonín,kabelovod 

   

E.1.10.  PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

E.1.10.1 SO 80-15-01 Individuální protihluková opatření 

    

E.2.  POZEMNÍ OBJEKTY 

E.2.1  SO 01-15-01 Ţst.Řikonín,výpravní budova 

E.2.2  SO 01-15-02 Ţst.Řikonín,zastřešení 

E.2.3  SO 02-15-01 Řikonín - Vlkov u Tišnova, přístřešek pro cestující zast. Níhov 

E.2.4  SO 02-15-02 Řikonín - Vlkov u Tišnova, technologický objekt zast. Níhov 

   

E.3  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

E.3.1  TRAKČNÍ VEDENÍ 

E.3.1.1  SO 01-01-01 Ţst. Řikonín, rekonstrukce trakčního vedení 

E.3.1.2  SO 01-01-03 Ţst. Řikonín, převěšení ZOK 
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E.3.1.3  SO 01-01-04 Ţst. Řikonín, připojení TR EOV a ZZ na TV 

E.3.1.4  SO 01-01-05 Ţst. Řikonín, zavěšení kabelu 6kV na TV 

E.3.1.5  SO 02-01-01 Řikonín - Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení 

E.3.1.6  SO 02-01-03 Řikonín - Vlkov u Tišnova, převěšení ZOK 

E.3.1.7  SO 02-01-05 Řikonín - Vlkov u Tišnova, zavěšení kabelu 6kV na TV 

E.3.1.8  SO 03-01-01 Ţst. Vlkov u Tišnova, úprava trakčního vedení 

E.3.1.9  SO 03-01-03 Ţst. Vlkov u Tišnova, převěšení ZOK 

   

E.3.4  OHŘEV VÝMĚN - EOV 

E.3.4.1  SO 01-06-01 Ţst. Řikonín, EOV 

   

E.3.6  ROZVODY vn,nn OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŦ 

E.3.6.1  SO 80-06-01 Řikonín - Vlkov, rekonstrukce kabelu 6kV 

E.3.6.2  SO 01-06-02 Ţst. Řikonín, úprava rozvodŧ nn 

E.3.6.3  SO 01-06-03 Ţst. Řikonín, venkovní osvětlení 

E.3.6.4  SO 01-06-04 Ţst. Řikonín, osvětlení nástupišť a podchodu 

E.3.6.5  SO 01-06-05 Ţst. Řikonín, DOÚO 

E.3.6.6  SO 01-06-06 Ţst. Řikonín, přeloţky silnoproudých zařízení 

E.3.6.7  SO 01-06-07 Ţst. Řikonín, přípojka 22kV 

E.3.6.8  SO 02-06-01 Řikonín - Vlkov u Tišnova, zast. Níhov, kabelové rozvody nn a osvětelní 

E.3.6.9  SO 02-06-02 Říkonin - Vlkov u Tišnova, zast. Níhov, osvětlení přístupových cest  

E.3.6.10 SO 02-06-03 Řikonín - Vlkov u Tišnova, přeloţky rozvodŧ SŢDC 

E.3.6.11 SO 03-06-01 Ţst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodŧ nn 

   

E.3.7  UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

E.3.7.1  SO 01-01-02 Ţst. Řikonín, ukolejnění kovových konstrukcí 

E.3.7.2  SO 02-01-02 Řikonín - Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí 

E.3.7.3  SO 03-01-02 Ţst. Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí 

   

E.3.8  VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 

E.3.8.1  SO 01-06-08 Ţst. Řikonín, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV 

E.3.8.2  SO 01-06-09 Ţst. Řikonín, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.  

E.3.8.3  SO 01-06-10 Ţst. Řikonín, uzemnění technologické budovy  

E.3.8.4  SO 80-06-02 Řikonín - Vlkov, uzemnění TTS 6kV 

E.3.8.5  SO 03-06-02 Ţst. Vlkov u Tišnova, uzemnění TS 22/0,4kV 

 

na pozemcích: 

- parc.č.660 v kat.ú.Újezd u Tišnova, 
 
- parc.č.385/1, 385/2, 23/6, 386, 23/1, 384/2, st. 44, st. 45, 23/7, 23/8, 23/9, 113/8, 113/6, 113/4, 
94/2, 372/1, 85/2, 384/1, PK 59/3 v kat.ú. Říkonín, 
 
- parc.č. :1267/2, 1397, PK 13339/2, PK 1269, 1282/2, 1338/1, 1280, 1367/4 v kat.ú.Ţďárec, 
 
- parc.č.:271/1, 20/1, 275, 274, 276, 249/17, 260/1,239/4, PK 239/1, PK 241, 249/18, 249/4, 239/3, 
  249/1, PK 228/1, PK 228/2, 235/5, 230, 222/1, 222/2, 219/2,249/13,249/14,215/1,215/21, 219/1, 
  216, 213,215/10, PK 206/1, PK 180,   PK 205, 180, 215/20, 277,215/9,215/19,206/2,202/4 
  v kat.ú.Lubné, 
 
- parc.č. :844 v kat.ú. Kuřimská Nová Ves, 
 
- parc.č.:1107, 1108, 1109/1, 1625, 1624, 1602, 1672, st. 209, 1141, st. 179, 211, 1657, 1819, 
 1655, st. 178, 1667, 1664, 1663 v kat.ú.Níhov, 
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- parc.č.2317, 2318, 2319, 2298, 2289, 2295, 2290, 2265, 2264, 2256, 2515, 2244, 2524 
  v kat.ú.Katov, 
 
- parc.č.:1627, 1631, 1628, PK 588/2, PK 589/2, PK 590/2, PK 591/2, PK 592/2, PK 593/2, PK 
  1582/2, 1630, 1629, 1621, 1597/1, 1622, PK 1625, PK 1202, PK 1201, PK 1185, PK 1245/3, PK 
  1245/4, PK 1256, PK 1341/2, 1626, 1623, 1353/1, 1469/1 v kat.ú.Březské 
 
- parc.č.:844, 850, 438/184, 438/175, 438/181, 438/180, 438/169, 350/4, 438/168, 438/174, 
  438/167, 438/173, 438/166, 438/160, 371, 370/2, 369/2, 370/3, 377/3, 377/2, 377/1, 395/25, 
  395/30, 822/4 v kat.ú.Křiţínkov, 
 
- parc.č.: 382/1, 1581/2, 1581/1, st. 171, 1611, 1583/2, 1583/1, 1585, 1586, 1552/1, 1581/6, st. 
  172 v kat.ú.Vlkov u Osové Bítýšky. 

 

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:  
 

Umístění stavby a prostorové řešení stavby na pozemcích je zakresleno v situačních výkresech č. 
C.3,příloha 1 – 7, který vypracoval ing.Jiří Pelc,(ČKAIT 100433),SUDOP BRNO,spol.s r.o.,Kounicova 
26,611 36 Brno a který tvoří volnou přílohu a nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
 

- území dotčené vlivy stavby se vymezuje v rozsahu budoucích ochranných pásem jednotlivých 
objektŧ souboru staveb  dle platné právní úpravy. 
 

Pro umístění, projektovou přípravu souboru staveb a pro provedení  staveb,které nepodléhají 
vydání stavebního povolení se stanoví tyto podmínky: 

    1. Stavba bude  umístěna  na  pozemcích,  jak  je zakresleno  v  situačních  výkresech č. C.3,příloha 
        1 - 7 , který vypracoval ing.Jiří Pelc, (ČKAIT 100433) SUDOP BRNO,spol. s r.o.,Kounicova 26,611 
        36 Brno. 

 2.Jako stavební pozemek se vymezuje  část výše uvedených  pozemkŧ   v rozsahu budoucího 
     záboru souboru staveb na pozemcích v kat.ú.Újezd u Tišnova,Říkonín,Ţďárec,Lubné,Kuřímská 
     Nová Ves,Níhov,Katov, Březské,Křiţínkov,Vlkov u Osové Bítýšky.  

3. Musí být splněny podmínky z následujících vyjádření a stanovisek: 

* Lesy ČR,s.p.,Správa toků,Oblast Povodí Dyje,Brno,Jezuitská 13,602 00 Brno ze dne 
17.06.2014 pod č.j.LCR952/002543/2014  

 - bude dodrţena projek tová dokumentace vypracovaná ing.Davidem Kmoškem z února 2014,k terá řeší 
zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova. Při k teré dojde ke kříţení vodních toků mostní 
objekty a to :most v km 40,672 Libochůvka,mosty km 43,163 Halda,most v km 43,393 Halda, most v km 

44,134 Halda 

- při výstavbě a zemních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku,zejména ropnými látkami.Mater iál 
nesmí být uk ládán na břehovou hranu a do průtočného profilu vodoteče 

- správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora 

* Lesy ČR,s.p.,Lesní práva Náměšť nad Oslavou,Zámecká 6,675 71 Náměšť nad Oslavou ze 
dne 27.03.2015 pod č.j.LCR 145/000488/2015  

 - stavba bude prováděna co nejšetrněji k  lesním porostům,lesní pozemky nebudou vyuţívány k  uk ládání 
materiálu,přebytečné zeminy a odpadu. 

- případné škody ,k teré na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních podmínek (samovolný pád stromů 

z lesního porostu a pod.) si hradí investor stavby a LČR s.p. za ně nejsou nijak  zodpovědné.  

- investor poţádá příslušný orgán státní správy o souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa. 

- investor poţádá příslušný orgán státní správy o odnětí pozemku p.č.1354/1 v k.ú.Březské z kategorie 

pozemků určených k  plnění funkcí lesa. 

* Lesy ČR,s.p.,Správa toků,Oblast Povodí Dyje,Brno,Jezuitská 13,602 00 Brno ze dne 
01.04.2015 pod č.j.LCR952/001145/2015  
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- bude dodrţena projek tová dokumentace vypracovaná ing.Jiřím Pelcem z května 2014,k terá řeší zvýšení 
traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova.PD řeší zvýšení traťové rychlosti,rekonstruk ci ţel. svršku 
a spodku,rekonstrukci mostních objektů,rekonstrukci trakčního vedení,modernizaci ,silnoproudého 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení,rekonstrukci zastávky Níhov a ţst.Říkonín.  

- při výstavbě a zemních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku,zejména ropnými látkami.Materiál 
nesmí být uk ládán na břehovou hranu a do průtočného profilu vodoteče. 

- správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora 

* Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno ze dne 
04.7.2014 pod č.j.1152/2014   

   - uvaţované stavební úpravy mostních objek tů (SO 01-19-01 a SO 02-19-06) jsou součástí stavby 
„Revitalizace tratí Okříţky – Zastávka u Brna“. 

 -  poţadujeme umístit mostní odvodňovače tak ,aby byly zaústěny mimo silniční těleso. 

 -  průjezdný profil pod mostními objek ty poţadujeme zachovat  

- před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby poţadujeme vyzvat k  odsouhlasení 
provizorních vjezdů a umístění sk ládky staveb. Materiálu.Předání a převzetí staveniště mezi investorem příp. 

realizační firmou a SÚS JMK,oblast Brno bude provedeno protokolárně.Současně budou doloţeny 
následující dok lady: stavební povolení a harmonogram stavebních prací.3 

- jakékoliv poškození silničního tělesa kraj komunikace včetně svahu a dopravního značení v důsledku 

provádění této stavby bude nutno opravit na nák lady investora. Dopravní značení porušené stavbou 
poţadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V  průběhu stavby nesmí být ohroţena bezpečnost silničního 
provozu a nesmí dojít ke znečištění k rajských silnic.Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být uk ládán do 

komunikace. 

 - případné omezení provozu na kraj. Silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK oblast 
Brno a Krajským  ředitelstvím dopravní policie Brno – rozhodnutí o zvláštním uţívání komunikace vydává 

odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností. 

 - pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k  odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objek ty odvodňovacího 
systému),poţadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím. 

- silniční příkop poţadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení 
nezpevněné krajnice v normové šířce. 

 - v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu,na povrc hu rozprostřená 

humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň. 

 - dodanou projek tovou dokumentaci poţadujeme dle výše uvedených podmínek doplnit. Doplněnou PD ve 
stupni DÚR poţadujeme zaslat. 

 - poţadujeme předloţit další stupeň projek tové dokumentace.V DSP poţadujeme upřesnit rozsah sanace 
zák ladů.           

 * Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno ze dne 
25.3.2015 pod č.j.4100/2015 

 - z dodané  výkresové dokumentace vyplývá,ţe uvedená stavba se dotkne zájmů SÚS JMK ,oblast Brno 
v místě uloţení IS do pozemků (parc.č.1819 Níhov,p.č.1667 k .ú.Níhov,p.č.2515 k .ú.Katov a p.č.2524 

k .ú.Katov ve vlastnictví Jihomoravského kraje. 

- k  výše uvedené stavbě bylo jiţ vydáno vyjádření dne 4.7.2014 pod značkou 11514/2014,k teré zůstává 
v platnosti v celém rozsahu. 

- před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby poţadujeme vyzvat k  odsouhlasení 
provizorních vjezdů,navrţené trasy vedení a umístění sk ladky stavebního materiálu.Předání a převzetí 
staveniště mezi investorem případně realizační firmou a SÚS JMK,oblast Brno bude provedeno 

protokolárně.Současně budou doloţeny následující dok lady:stavební povolení a harmonogram stavebních 
prací. 

 - v místech uloţení kabelového vedení do pozemků ,kde vlastníkem je JM kraj (p.č .1819,1667 k .ú.Níhov a 

2515 a 2524 k .ú.Katov) ,musí mít investor stavby uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene“ před podáním ţádosti o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu). Ţádost o tuto smlouvu 
včetně potřebných podk ladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK,oblast Brno.  

 - výstavbou nesmí dojít k  zásahu do silničního tělesa. 

- vzdálenost vedení inţenýrských sítí od konstrukce silničních objek tů (mosty,trubní propustky apod.) 
poţadujeme min. 5,0m.       

 - jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně svahu a dopravního značení v důsledku 
provádění této stavby bude nutno opravit na nák lady investora.Dopravní značení  porušené stavb ou 
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poţadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.V průběhu stavby nesmí být ohroţena bezpečnost silničního provozu 
a nesmí dojít ke znečištění k rajských silnic.Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být uk ládán do 
komunikace. 

 - případné omezení provozu na krajských silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK 
 oblast Brno a Krajským ředitelstvím dopravní policie Brno – rozhodnutí o zvláštním uţívání komunikace 
 vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností. 

 - pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k  odkrytí zařízení ve správě SÚS  JMK (objek ty odvodňovacího 
systému),poţadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.  

 -  výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být uk ládán do komunikace.Na sk ladování materiálu na silničním 

tělese krajské silnice déle neţ 3 dny musí být uzavřena se SÚS JMK,oblast Brno nájemní smlouva. 

 - stavba v silničním ochranném pásmu můţe být realizována na zák ladě „Rozhodnutí o povolení stavby 
v silničním ochranném pásmu“,k teré vydává odbor dopravy příslušné obce s  rozšířenou působností. 

- v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu,na povrchu rozprostřená 
humusová vrstva tl. 10 cm a obnovená zeleň. 

 Po skončení stavebních prací poţadujeme přizvat ke kontrole – stavební práce dotýkající se zájmů SÚS 

JMK oblast Brno poţadujeme protokolárně předat.Před předáním poţadujeme dodat geodetická zaměření 
skutečného uloţení inţenýrských sítí ve vztahu k  silničnímu tělesu a délky uloţení inţenýrských sítí do 
pozemku Jihomoravského kraje. 

* Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace ,Kosovská 16,586 01 
Jihlava ze  dne 27.6.2014 pod č.j.KSAUSPO/21331/2014 

- případné další uţití silničního pozemku silnice III/3793 bude řešeno ve smlouvě uzavření mezi investorem 

 – dodavatelem stavby a naší organizací před zahájením samotných stavebních prací,na zák ladě 
 rozhodnutí příslušného silničního orgánu včetně odsouhlaseného svislého dopravního značení.    

* Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace ,Kosovská 16,586 01 
Jihlava ze  dne 14.4.2015 pod č.j.KSAUSPO/2651/2015 

 -  realizací této akce dojde k  dotčení silničních pozemků p.č.1585 a 1552/1 ve Vlkově souběhem v délce cca 
16m.Před  zahájením prací bude s naší organizací uzavřena smlouva,kde budou uvedeny technické 

podmínky pro práce prováděné v silničních pozemcích ,na zák ladě rozhodnutí příslušného silničního 
správního orgánu. 

  - rovněţ je nutné před zahájením prácí uzavřít  smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno 

s vlastníkem silničních pozemků.Se stavbou na uvedených pozemcích dle předloţené PD jako správní 
silnice III/3792 souhlasíme. 

 * Krajský úřad Jihomoravského kraje ,dbor životního prostředí,Žerotínovo náměstí 3/5,601 
 82 Brno – závěr zjišťovacího  řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.100/2001 Sb.,o 
 posuzování vlivu na ŽP,ve znění pozdějších předpisů ze dne 30.07.2015 pod č.j.JMK 
 70333/2014   

 Výše uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na ţivotní 
 prostředí ,ve znění pozdějších předpisu za podmínek:  

 - v dalším stupni řízení dle zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební  

zákon) ,ve znění pozdějších předpisů bude precizován návrh protihlukových opatření (individuální opatření 
na objek tech apd.) tak ,aby bylo zajištěno maximální moţné sníţení nadlimitní hlukové zát ěţe z provozu 
předmětného  úseku ţelezniční dráhy,tj. úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova v km 38,500 – 49,000 a zajištěn 

tak  předpok lad nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č.272/2011 Sb.,o 
ochraně zdraví před nepříznivími účinky hluku a vibrací (dále také „NV č.272/2011 Sb.,o ochraně zdraví), 
nejen pro chráněné venkovní prostory staveb,ale i pro chráněné vnitřní prostory staveb.  

 - po dokončení rekonstrukce bude ve zkušebním provozu provedeno 24 hodinové měření hluku z  ţelezniční 
dopravy v měřícím místě – chráněný vnitřní prostor stavby RD Březské č.p.49 (výpočtový bod V12 dle 
zpracované hlukové studie). 

  Opatření pro fázi přípravy stavby: 

 - bude zpracován harmonogram výstavby tak ,aby v maximální míře eliminoval nepříznivé dopady na veřejné 
zdraví obyvatelstva  a jednotlivé sloţky ŢP.  

- v dalším stupni projek tové přípravy budou dle potřeby provedeny rozbory kameniva a zemin určených 
k uplatnění na povrchu terénu (vyhodnocení vzorků dle poţadavků aktuálně platné legislativy) 

 -  dodrţet zásadu zachování stávající průchodnosti pro migrující ţivočichy u všech objek tů,k teré převádějí 

ţelezniční trať přes vodoteče (mosty,propustky).  
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 - při rekonstrukci mostních objek tů a propustků bude zajištěna průchodnost těchto objek tů pro ţivočichy 
(maximální světlost),před a za propustky (ani přímo v nich) by neměly být usazovací jímky s kolmými nebo 
prudkými stěnami – tyto jímky  se stávají pastmi pro menší ţivočichy. 

- řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat poţadavek ochrany povrchových i podzemních vod. 

- zařízení stavenišť a stavební objek ty budou naplánovány tak ,aby byl minimalizován rozsah kácení dřevin a 
degradace přírodních biotopů. 

- minimalizovat zábor pozemků určených k  plnění funkcí lesa (při výkopových pracích budou přilehlé lesní 
pozemky zasaţeny v co  nejmenší míře především půdní k ryt a vzrostlé dřeviny).  

 Opatření pro fázi provádění stavby: 

 - v  průběhu stavebních prací dbát na dodrţování zásad ochrany vod před znečišťujícími látkami. Na 
zařízeních stavenišť manipulovat s takovými látkami způsobem,který vyloučí moţnost jejich úniku do 
okolního prostředí. 

- kamenivo zpod výhybek snímat samostatně a toto odváţet na biodegradační plochu nebo na sk ládku 
nebezpečných odpadů. 

- nezasahovat do břehových porostů nad míru nezbytně nutno pro provedení stavby. 

 - nezbytně nutné zásahy do vodních toků provádět mimo dobu rozmnoţování ryb a obojţivelníků (nejlépe 
v podzimních či zimních měsících).Pohyb mechanizace ve vodním toku omezit na nejniţší nutnou míru.  

- pokud bude nezbytné provádět práce i v době reprodukčních migrací ţivočichů zajistit záchranný přenos 

ţivočichů v rámci biologického dozoru stavby. 

 - při provádění stavby je nutno dodrţet ochranu proti nadměrné prašnosti,hluku a vibracím , a dále dbát na 
dodrţování všech zásad ochrany vod před znečišťujícími látkami. 

 - veškerou stavební činnost provádět v době od 7 do 21 hod. Případné poţadavky   na noční práce 
projednat s orgánem veřejného zdraví. 

-  minimalizovat pohyb mechanizmů a těţké techniky v blízkosti obytné zástavby. Hlučná stacionární zařízení 

musí stínit mobilními protihlukovými zástěnami s  pohltivým povrchem. 

Opatření ve fázi provozu stavby  

 - po realizaci stavby je nutno provést kontrolní měření hluku a vyhodnotit nutnost navrţených protihlukových 
opatření podle výsledků měření hluku. 

 -  po ukončení stavby sniţovat jakýmkoliv způsobem moţné synergické působení negativních vlivů na 
ţivotní prostředí a odstranit všechna zařízení stavenišť i jiná navazující zařízení (přístupové komunikace a 
zpevněné plochy).  

  *  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje  se sídlem v Brně,Jeřábkova 4,602 00 
Brno ze dne 23.07.2014 pod č.j.KHSJM 28873/2014/BM/HOK – zjišťovací řízení 

 -  v dalším  stupni řízení dle z.č.183/2006 Sb. ,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve 
znění pozdějších předpisů bude precizován návrh protihlukových opatření (individuální opatření na objek tech 
apod.)tak ,aby bylo zajištěno maximální moţné sníţení nadlimitní hlukové zátěţe z  provozu předmětného 

úseku ţelezniční dráhy,tj. úseku Říkonín- Vlkov u Tišnova v km 38,500-49,000 a zajištěn tak  předpok lad 
nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č.272/2011 Sb.,o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrace (dále také „NV č.272/2011 Sb.“),nejen pro chráněné venkovní prostory 

staveb,ale i pro chráněné vnitření prostory staveb. 

  *  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje  se sídlem v Brně,Jeřábkova 4,602 00 
Brno ze dne 18.09.2014 pod č.j.KHSJM 37144/2014/BM/HOK – zjišťovací řízení 

 -  součástí projek tové dokumentace pro stavební řízení musí být ak tualizovaná hluková studie zohledňující i 
hluk  ze stavební činnosti s návrhy protihlukových opatření týkajících se nasazení hlučných stavebních 
strojů,umístění recyk lační linky pro třídění štěrku z  kolejového loţe na nák ladišti ţst.Říkonín a ochrany 

bytových domů v blízkosti ţst. Říkonín.Výpočet musí být vztaţen k  chráněnému venkovnímu prostoru a 
chráněnému venkovnímu prostoru staveb s  doloţením předpok ladu nepřekročení hygienických limitů hluku 
pro chráněný  venkovní prostor staveb dle nařízení vlády č.272/2011 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

* Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ,ÚP Žďár nad Sázavou,         
Tyršova 3,591 01 Žďár nad Sázavou  ze dne 16.07.2014 pod 
  č.j.KHSV/13066/2014/ZR/HOK/Roh 

 - po dokončení rekonstrukce bude ve zkušebním provozu provedeno 24-hodinové měření hluku 
 z ţelezniční dopravy v měřícím místě – chráněný vnitřní prostor stavby RD Březské č.p.49 (výpočtový bod 

 V12 dle zpracované hlukové studie   
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* Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ,ÚP Žďár nad Sázavou,         
Tyršova 3,591 01 Žďár nad Sázavou  ze dne 17.09.2014 pod 
 č.j.KHSV/17193/2014/ZR/HOK/Roh 

  - v rámci zkušebního provozu stavby zajistí investor /popř. zhotovitel/ u akreditované nebo autorizované 
laboratoře ověření nezávadnosti provozu po zrekonstruovaném úseku trati z  hlediska hluku,a to přímým 

měřením hluku v denní i noční době při plném provozu trati v chráněném vnitřním prostoru stavby k  trvalému 
bydlení č.p.49.Zjištěné hodnoty je třeba přepočítat na výhledové intenzity dopravy pro rok   2020.Tímto 
poţaduji ověřit a zajistit prokazatelně dodrţení limitních hladin hluku v nejbliţších chráněných vnitřních 

prostorech staveb.Limitní hladiny hluku jsou stany ve smyslu nař. Vl. Č.272/2011 Sb.,o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibraci.Výsledky tohoto měření budou nejpozději při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby předloţeny oprávněné úřední osobě KHS kraje Vysočina.Pokud nebudou příslušné hyb. 

Limity prokazatelně dodrţeny ,bude nutno ze strany investora stavby provést před zahájením trvalého 
provozu dodatečná účinná protihluková opatření.   

  

* Povodí Moravy ,s.p.,Dřevařská 11,601 75 Brno ze dne 21.07.2014 pod č.j.PM029632/2014-
203/Fi   - most v km 41,146 (k.ú.Lubné,kraj Vysočina) 

1.Vyjádření správce povodí:  

- Povodí Moravy,s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při  
 povodňových průtocích nebo chodem ledů. 

-  stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů 

-  odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.     

 II. Vyjádření správce drobného vodního toku  

 -  během výstavby nesmí dojít k  poškození břehů koryta toku,znečištění toku stavební odpadem a dalšími 
látkami nebezpečnými vodám.Závadné látky,lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně 
sk ladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. 

- pouţívané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí býr dodrţována 

preventivní opatření k  zabánění případným úkapům či únikům ropných látek .  

 - zařízení staveniště včetně mezisk ládek zeminy nebude situováno v blízkosti vodního toku. 

- případné kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit s  příslušným orgánem 

ochrany přírody a přímým správcem toků. 

- Povodí Moravy,s.p. nebude přebírat ţádné objek ty související se stavbou do své správy ani majetku 
(tj.nebude přebírána do majetku ČR,ke k terému má právo hospodaření Povodí Moravy,s.p.  

 - Další stupeň PD nám bude předloţen k  vyjádření. 

 * Povodí Moravy ,s.p.,Dřevařská 11,601 75 Brno ze dne 21.07.2014 pod č.j.PM029632/2014-
203/Fi   - most v km 48,356 (k.ú.Vlkov u Osové Bítýšky,,kraj Vysočina) 

1.Vyjádření správce povodí:  

- Povodí Moravy,s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při  

 povodňových průtocích nebo chodem ledů. 

-  stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů 

-  odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.     

 II. Vyjádření správce drobného vodního toku  

 -  během výstavby nesmí dojít k  poškození břehů koryta toku,znečištění toku stavební odpadem a dalšími 
látkami nebezpečnými vodám.Závadné látky,lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně 

sk ladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. 

- pouţívané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí býr dodrţována 
preventivní opatření k  zabánění případným úkapům či únikům ropných látek .  

 - zařízení staveniště včetně mezisk ládek zeminy nebude situováno v blízkosti vodního toku. 

- případné kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit s  příslušným orgánem 
ochrany přírody a přímým správcem toků. 

- Povodí Moravy,s.p. nebude přebírat ţádné objek ty související se stavbou do své správy ani majetku 
(tj.nebude přebírána do majetku ČR,ke k terému má právo hospodaření Povodí Moravy,s.p.  

 - Další stupeň PD nám bude předloţen k  vyjádření. 

* Povodí Moravy ,s.p.,Dřevařská 11,601 75 Brno ze dne 21.07.2014 pod č.j.PM029632/2014-
203/Fi   - most v km 44,711 (k.ú.Březské,kraj Vysočina) 
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1.Vyjádření správce povodí:  

- Povodí Moravy,s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při  
 povodňových průtocích nebo chodem ledů. 

-  stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů 

-  odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.     

 II. Vyjádření správce drobného vodního toku  

 -  během výstavby nesmí dojít k  poškození břehů koryta toku,znečištění toku stavební odpadem a dalším i 
látkami nebezpečnými vodám.Závadné látky,lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně 
sk ladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. 

- pouţívané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí býr dodrţována 
preventivní opatření k  zabánění případným úkapům či únikům ropných látek .  

 - zařízení staveniště včetně mezisk ládek zeminy nebude situováno v blízkosti vodního toku. 

- případné kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit s  příslušným orgánem 
ochrany přírody a přímým správcem toků. 

- Povodí Moravy,s.p. nebude přebírat ţádné objek ty související se stavbou do své správy ani majetku 

(tj.nebude přebírána do majetku ČR,ke k terému má právo hospodaření Povodí Moravy,s.p.  

 - Další stupeň PD nám bude předloţen k  vyjádření. 

* Městský úřad Tišnov,odbor ŽP,nám. Míru 111,666 19 Tišnov ze dne 16.9.2014 pod č.j.MUTI 
19296/2014/OŽP/Va – závazné stanovisko dle ust.z.č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny 

- při všech prováděných prací v rámci stavby,zejména při otryskání nosné konstrukce a říms,při očištění a 
sanace povrchu spodní stavby,bude dotčený tik  i jeho břehy ochráněny před vytvořeným odpadem.  

- s ohledem na ochranu hnízdícího ptactva,obojţivelníků a vegetace ,budou činnosti a zásahy v rámci 
uvedené stavby prováděny nejlépe v době vegetačního k lidu,tj. od 1.října do 15.března.  

- v případě nezbytně nutného kácení dřevin volně rostoucích mimo les podléhající povolení,bude o povolení 

kácení poţádáno u místě příslušného obecního úřadu.  

- zhotovitel je povinen provést ochranu vzrostlých stromů,k teré by mohly být stavební činností v dané lokalitě 
mechanicky poškozeny. 

- v případě výskytu chráněných druhů ţivočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu ochrany přírody a 
krajiny. 

- při realizaci  je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a ţivočichů.Při stavebních pracích 

nesmí docházet k  nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu ţivočichů,nebo ničení jejich biotopů.  

- v případě zásahu do nivy toku,bude tato nejpozději do kolaudace stavby ,vedena do původního stavu. 

- realizací záměru provádět za odborného přírodovědného dozoru odborně způsobilou osobou.  

  * Městský úřad Tišnov,odbor stavebního řádu,nám. Míru 111,666 19 Tišnov ze dne 
26.3.2015  pod č.j.MUTI 7024/2015 – koordinované závazné stanovisko dle ust.z.č.183/2006 

Sb.(stavební zákon) –  zejména: 

   z hlediska zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích v platném znění 

   z doloţené situace vyplývá, ţe akcí „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“ budou 
    na území ORP Tišnov dotčeny krajské silnice č. III/3896 a č. III/3796, k teré jsou ve vlastnictví 

    Jihomoravského kraje a svěřená do správy Správě a údrţbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové 
    organizaci k raje. Upozorňujeme, ţe v případě realizace stavby v silničním ochranném pásmu silnice III. 
    třídy, k teré podle ust. § 30 odst.2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích činí 15 m od osy vozovky 

    nebo osy přilehlého jízdního pásu, lze tyto stavby provádět podle § 32 zákona o pozemních komunikacích 
    podle zvláštních předpisů vyţadující povolení nebo ohlášení stavebnímu řádu (nebo provádět terénní 
    úpravy, jimiţ by se úroveň terénu sníţila nebo zvýšila ve vztahu k   niveletě vozovky), jen na zák ladě 

    povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených.  

V případě realizace stavby na krajské silnici bude zapotřebí v souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích poţádat silniční správní úřad o povolení zvláštního uţívání komunikace a v souladu se 

zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích poţádat o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, a to min. 30 dnů předem. K vydání povolení zvláštního uţívání 
komunikace je třeba předchozí souhlas vlastníka příslušné pozemní komunikace, a pokud bude zvláštním 

uţíváním ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu také souhlas příslušného orgánu Policie 
ČR. V závislosti na rozsahu prací v k rajské silnici je moţné, ţe bude nutné dle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích provést řízení o povolení uzavírky krajské silnice. 

- z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu  (dále 
ZPF), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme: Stavba si vyţádá trvalý i dočasný zábor zemědělského 
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půdního fondu. Specifikace záboru pozemků bude stanovena  v dokumentaci pro územní řízení a 
předloţena s ţádostí na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností k  vydání souhlasu k  odnětí 
zemědělské půdy ze ZPF. 

- z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, uvádíme: V případě nutného zásahu do porostu dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení 
orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. § 8 citovaného zákona, vydané místně příslušným obecním 

úřadem. Kácení bude probíhat v době vegetačního k lidu. Při stavebních pracích je nutno dodrţovat ČSN 83 
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  Upozorňujeme na skutečnost, ţe v zájmovém  území je pravděpodobně moţný výskyt 

ještěrky obecné, slepýše křehkého, uţovky hladké. Jedná se o zvláště chráněné druhy ţivočichů ve smyslu 
zákona o ochraně přírody – silně ohroţené druhy ţivočichů. Doporučujeme provést zoologický průzkum 
odbornou způsobilou osobou a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody, Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, odboru ţivotního prostředí, si případně opatřit výjimku ze zákazu u zvláště 
chráněných druhů ţivočichu ve smyslu ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody.  Rozsah zásahů do 
významných krajinných prvků ze zákona, vodního toku a údolní nivy, bude  popsán v rámci projek tové 

dokumentace pro územní řízení a předloţen OŢP MěÚ Tišnov k  posouzením, zda bude nutné vydávat  
závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č,. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění. OŢP upozorňuje na nutnost respektování migrace ţivočichů u vodních toků pod stavbou 

mostů a doporučuje případné navrţení vhodného opatření pro jejich bezpečnou migraci u vodního  
toku.Záměr nebude lokálně znamenat zásah  do vzhledu stávajícího systému, jedná se o úpravy stávající 
ţelezniční trati, zahrnuje rekonstrukci ţelezničního svršku a sanaci ţelezničního spodku, rekonstrukce 

mostních objek tů a staničního zabezpečovacího zařízení. Stanovisko k  posouzení zásahu do krajinného 
rázu (KR) nebude nutné vydávat, neboť navrhovaná revitalizace nebude znamenat změnu řešeného území z 
hlediska krajiny. 

- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k  tomuto zákonu: Jelikoţ stavbou „Zvýšení traťové 
rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“ na mnoha místech dojde k  dotčení lesních pozemků, k teré se 
vyskytují na mnoha místech podél trati, a dále bude tato stavba realizována v  50-ti metrovém ochranném 

pásmu lesních pozemků, musí investor poţádat v rámci územního a stavebního řízení orgán státní správy 
lesů o vydání závazného  stanoviska k  umístění předmětné stavby v souladu s § 14 ods t. 2 zákona  č. 
289/1995 Sb., v platném znění. Dále musí investor  v rámci stavebního řízení o povolení stavby  poţádat o 

dočasné odnětí (rozsah dotčení bude stanoven na zák ladě směrodatného zákresu v kopii katastrální mapy) 
dotčených lesních pozemků z PUPFLu (pozemek určený pro plnění funkci lesa) u téhoţ správního orgánu. K 
tomu je zapotřebí doloţit všechny náleţitosti uvedené ve vyhlášce MZe ČR  č. 77/1996 Sb., v platném znění 

a to: 
a) podrobné zdůvodnění poţadavku s uvedením údajů o uvaţovaném pouţití pozemků určených k  plnění 
funkcí lesa, 

b) údaje o celkovém rozsahu pozemků určených plnění funkcí lesa, jejichţ zábor se předpok ládá, podle 

způsobu záboru –  dočasné odnětí nebo dočasné omezení, u dočasného dotčení pozemků jeho počátek a 

konec, 

c) údaje o dotčených pozemcích určených k  plnění funkcí lesa podle katastru, (obec, katastrální území, 

parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníkovi případně nájemci pozemku),  

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním poţadovaného záboru, popřípadě geometrický plán, 

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených 

pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,  

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpok lad zvýšených provozních nák ladů, 
g) výpočet poplatku za odnětí,  

h) územní rozhodnutí pro předmětnou stavbu, 
i) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické osoby pověřené touto funkcí.  
 

- z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , ve znění pozdějších předpisů: V případě pouţití 
mobilní recyk lační linky, k terá je z hlediska zákona o ochraně ovzduší zdrojem znečišťování ovzduší, je 
třeba, aby provozovatel této linky měl příslušným krajským úřadem vydané  povolení provozu, pokud bude 

projek tovaný výkon linky jako stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k  zákonu č. 201/2012 Sb. vyšší 
neţ 25 m

3
/den. Pokud bude její projek tovaný výkon niţší neţ 25 m

3
/den, bude se jednat o stacionární zdroj 

neuvedený v příloze č. 2  téhoţ zákona a kompetentním orgánem bude místně příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. Stejný správní orgán je kompetentní i pro případ stacionárního zdroje tak téţ 
neuvedeného v příloze č. 2, za k terý jsou povaţovány zejména zemní práce, stavební práce, k teré znečišťují 
nebo by mohly znečišťovat ovzduší (prašnost). 

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  sdělujeme, ţe během výstavby nesmí dojít k  ohroţení povrchových nebo podzemních 
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vod. Stavbou budou dotčeny některé vodní toky (Libochůvka, Halda, Březinka a další bezejmenné toky) – před 
vydáním územního rozhodnutí je třeba poţádat vodoprávní úřad o  udělení souhlasu podle ustanovení § 17 
odst. 1 písm. a) vodního zákona. Dále poţadujeme vypracovat havarijní plán.   

* Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor ŽP,Žižkova 57,587 33 Jihlava ze dne 26.08.2014 pod 
č.j.KUJI 61049/2014- zejména 

  - v souvislosti s moţným výskytem zvláště chráněných druhů ţivočichů v lokalitě záměru,upozorňujeme ,ţe 

zásah do jejich biotopu je moţný pouze na zák ladě předem udělené pravomocné výjimky podle § 56 zákona 
č.114/1992 Sb.,vydané příslušným orgánem ochrany přírody.  

 * Městský úřad Tišnov,odbor životního prostředí,nám. Míru 111,666 19 Tišnov ze dne 
28.4.2015 pod č.j.MUTI 9505/2015 –  závazné stanovisko dle § 17 vodního zákona   

 - musí být dodrţeny podmínky správce vodních toků Libochůvky a Haldy  

 Lesů ČR,Jezuitská 13,602 00 Brno ze dne 17.6.2014 pod č.j.LCR 952/002543/2014  

- bude dodrţena projek tová dokumentace vypracovaná ing.Davidem Kmoškem z února 2014,k terá řeší 
zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova. Při k teré dojde ke kříţení vodních toků mostní 
objekty a to :most v km 40,672 Libochůvka,mosty km 43,163 Halda,most v km 43,393 Halda,  

 most v km 44,134 Halda 

 -  při výstavbě a zemních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku,zejména ropnými látkami.Materiál 
nesmí  být uk ládán na břehovou hranu a do průtočného profilu vodoteče 

-správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora 

      Povodí Moravy ,s.p.,Dřevařská 11,601 75 Brno ze dne 21.07.2014 pod č.j.PM029632/2014-203/Fi  

1.Vyjádření správce povodí:  

- Povodí Moravy,s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při  
 povodňových průtocích nebo chodem ledů. 

-  stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů 

-  odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.     

 II. Vyjádření správce drobného vodního toku  

 -  během výstavby nesmí dojít k  poškození břehů koryta toku,znečištění toku stavební odpadem a dalšími 

látkami nebezpečnými vodám.Závadné látky,lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně 
sk ladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. 

- pouţívané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí býr dodrţována 

preventivní opatření k  zabánění případným úkapům či únikům ropných látek .  

 - zařízení staveniště včetně mezisk ládek zeminy nebude situováno v blízkosti vodního toku. 

- případné kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit s  příslušným orgánem 

ochrany přírody a přímým správcem toků. 

- Povodí Moravy,s.p. nebude přebírat ţádné objek ty související se stavbou do své správy ani majetku 
(tj.nebude přebírána do majetku ČR,ke k terému má právo hospodaření Povodí Moravy,s.p. 

 - Další stupeň PD nám bude předloţen k  vyjádření. 

* Městský úřad Velké Meziříčí,odbor výstavby a regionálního rozvoje ze dne 07.04.2015 pod 
č.j.ŽP/9210/2015/830/2015-pacal  – koordinované závazné stanovisko – zejména  

  z hlediska zákona .č.13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném znění 

- o povolení zvláštního uţívání místní komunikace při realizaci stavby nebo jiné činnosti na  ní poţádá 
investor nebo minimálně 1 měsíc před poţadovaným termínem příslušný silniční správní úřad. 

- během prací nesmí být na komunikaci a jejich součástech sk ladován ţádný materiál.Komunikace nesmí být 
poškozována ani znečišťována.Nesmí dojít ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu.  

z hlediska zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

- pokud se stavba dotkne významných krajinných prvků (vodní toky,rybníky ,les),je třeba poţádat orgán 
ochrany přírody o stanovisko dle ust.§ 4 odst.2 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění  

z hlediska zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění 

 - investor je povinen poţádat v souladu se zněním § 9 odst.6 zákona č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF o 
vydání souhlasu k  trvalému odnětí zem. půdy ze ZPF a současně doloţit „Vyhodnocení důsledků 

navrhovaného umístění staveb na ZPF“ příloha č.5 k  vyhl.č.13/1994 Sb. včetně výpočtu odvodů za trvalé 
odnětí zem. půdy ze ZPF. 

Z hlediska zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
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-odpady budou tříděny k  dalšímu vyuţití nebo zneškodnění budou předány do zařízení,k terá jsou k  tomu 
určená  

Z hlediska zákona č.289/1995 Sb. o lesích v platném znění 

- zamýšlenou akcí dochází k  dotčení zájmů chráněných dle ust. § 14 odst.2 zákona č.289/1995 Sb. o lesích, 
a proto bude  závazné stanovisko vydáno na zák ladě samostatně podané ţádosti. 

Z hlediska zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění 

  - budou dodrţeny podmínky vyjádření správce toků,k teré budou stavbou v rámci ORP  Velké Meziříčí 
dotčeny tj. Povodí Moravy,s.p.Brno ,č.j.PM 029625/20174-203/Fi ze dne 21.7.2014 

- navrţenou rekonstrukcí nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů 

- objekty budou navrţeny a provedeny v souladu s ČSN ,zejména ČSN 73 6201 a ČSN 75 2130,k terá 
stanoví podmínky pro kříţení a souběh koryta vodního toku s  dráhou,pozemní komunikací a vedením 

- návrh a provedení stavebních konstrukcí musí splňovat poţadavky určené účelem této stavby a poţadavky 

na odolnost proti všem předvídatelným zatíţením a jiným vlivům,které se mohou při provádění  a uţívání 
stavby vyskytnout.Budou pouţity pouze materiály s odpovídajícími atesty. 

- opětovné pouţití materiálu na stavbě bude prokázáno na zák ladě rozborů těchto materiálů,provedených 

v souladu s platnou legislativou 

- bude zpracován plán opatření pro případ havárie.Před předloţením ke schválení vodoprávním úřadem 
bude odsouhlasen správcem vodního toku  

- vodoprávní úřad bude poţádán o udělení souhlasu podle ustanovení § 17 odst.1 písm.a) vodního zákona  

- k  ţádosti budou doloţeny náleţitosti dle vyhl.č.432/2001 Sb.,o dok ladech ţádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náleţitostech povolení,souhlasů vyjádření vodoprávního úřadu,ve znění pozdějších předpisů  

* Městský úřad Velké Meziříčí,odbor ŽP ze dne 09.04.2015 pod č.j.ŽP/13773/2015/2193/2015-
vrano – závazné stanovisko podle § 17 vodního zákona 
- budou dodrţeny podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 21.7.2014 zn. 

PM029632/2014-203/Fi, ze dne 21.7.2014 zn. PM029626/2014-203/Fi, ze dne 21.7.2014 zn. 
PM029625/2014-203/Fi: 
- během výstavby nesmí dojít k  poškození břehů a koryt vodních toků, znečištění toků stavebním odpadem a 

dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad 
nebudou volně sk ladovány na březích ani v blízkosti vodních toků. 
- pouţívané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodrţována 

preventivní opatření k  zabránění případným úkapům či únikům ropných látek .  
- zařízení staveniště včetně mezisk ládek zeminy nebude situována v blízkosti vodního toku. 
- případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody a přímým 

správcem toku.  
- další stupeň PD nám bude předloţen k  vyjádření.  
- navrţenou rekonstrukcí nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.   

- návrh a provedení stavebních konstrukcí musí splňovat poţadavky určené účelem této stavby a poţadavky 
na odolnost proti všem předvídatelným zatíţením a jiným vlivům, k teré se mohou při provádění a uţívání 
stavby vyskytnout.  Budou pouţity pouze materiály s  odpovídajícími atesty. 

- opětovné pouţití materiálu na stavbě bude prokázáno na zák ladě rozborů těchto materiálů, provedených 
v souladu s platnou legislativou.  
- bude zpracován plán opatření pro případ havárie. Před předloţením ke schválení vodoprávním úřadem 

bude odsouhlasen správcem vodního toku.  
- doba platnosti tohoto souhlasu je dva roky.   

 

* NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ,o.p.s. Havlíčkova 4481/44,586 01 Jihlava ze dne 
23.03.2015 pod č.j.8114-097150030 – stanovisko  
 hlediska plnění poţadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. je nutné stavbu posuzovat podle § 2, odst. 1, písm. a), 
 b) a odst. 2.  Z posouzení dokumentace lze vyplývá závěr:  

 Výpravní budovu v Říkoníně a nástupiště tamtéž bude možné považovat za bezbariérové, pokud 

v následujícím stupni PD budou akceptovány níže uvedené připomínky a doporučení. 

 Podchod v ŽST Říkonín – je nutné si zvolit buď chodníky, nebo rampy. Teprve potom můţeme 
konkrétně posoudit.  

 Nástupiště a přístřešek v Níhově, včetně přístupu k  zastávce, nejsou ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
řešeny pro bezbariérové uţívání. 
Je zapotřebí v rámci DSP řešit i tuto zastávku bezbariérově – proto je nutné akceptovat níţe uvedené 
připomínky a doporučení. 
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1. Pro všechny posuzované objek ty – 
a) Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. obsahují pojmy „rampa“ a „chodník“ jiné konstrukce s jinými poţadavky !!!  
U posuzovaných objek tů pouţívejte názvosloví dle vyhlášky.  

b) Podle poţadavku bodu 3.2.4 přílohy č. 2 vyhlášky musí být na nástupištích součástí vodící linie s  funkcí 
varovného pásu také pruh š. 150mm ve ţluté barvě. Pro informaci přik ládám obr. č. 119 z  publikace R. 
Zdařilové „Metodika k  vyhlášce č. 398/2009 Sb.“ (vydání ČKAIT a MMR, 2011).  

c) Na nástupištích je nutné zakreslit také signální pásy.  
d) Materiály pro pochozí plochy nástupišť a dalších ploch pro cestující podléhají ustanovení NV č. 163/2002 
Sb. ak tualit. NV 312/2005 Sb. a poţadavkům bodů 1.1.1 a 1.1.2 přílohy č. 1 vyhlášky.  

2. Objekt SO 01-15-01, 02 –  
a) Zastřešená plocha před výpravní budovou má větší sk lon neţ 2% (je zřejmé z  řezu, i kdyţ není nikde 
spád okótován). Protoţe jde o plochu před vchodem/východem do/z objek tu, na k teré budou mít cestující 

moţnost ukrýt se v případě nepohody, je zapotřebí, aby měla sk lon 2% podle poţadavku bodu 1.1.2 přílohy 
č. 3 vyhlášky. 
b) Vstupní dveře do místností č. 03, 10 a 15 budou mít náleţitosti podle poţadavků bodů  1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.2.1 a 1.2.2 přílohy č. 3 vyhlášky. 
c) Prosk lené stěny musí splňovat poţadavky bodu 4.2 přílohy č. 3 vyhlášky.  
d) Výdejní okno jízdenek v místnosti č. 01 musí splňovat poţadavky bodu 1.1.6 přílohy č. 1 vyhlášky.  

e) Je zapotřebí, aby jedna z WC kabin byla řešena bezbariérově – zde doporučuji aby to byla kabina 
v odd. pro ţeny. Podle § 7 odst. 1 nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, k terý není 
pobytovou místností.  

Kabina bude mít minimální rozměry 1800mm x 2150mm a vybavení podle poţadavků bodů 5.1.2 aţ 5.1.8 
přílohy č. 3 vyhlášky.   
3. Objekty SO 02-16-01, 02 –  

a) PD nespecifikuje výškové poměry přístupu k  nástupištím, pouze textová část se zmiňuje , kde je navrţen 
  bezbariérový přístup na nástupiště pomocí ramp“. Rampy musí respektovat svými sk lony a   náleţitostmi 
  poţadavky bodů 2.0 a 2.1 aţ 2.1.6, event. 2.2 přílohy č. 3 vyhlášky.  

Komunikace pro chodce se – na rozdíl od rampy – řídí poţadavky bodů 1.0.1, 1.0.2, 1.1.1 aţ 1.1.3 přílohy č. 

2 vyhlášky. 
V dalším stupni PD je třeba sjednotit v textech i v situaci. 
b) Schody z tvárnic FISCHER vedoucích z konců nástupiště do úrovně dráţní stezky, včetně zábradlí 

s vodící linií, musí v kaţdém případě splňovat poţadavky bodů 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2.2.1 přílohy č. 1 
vyhlášky. 
c) Provedení pochozích ploch nástupiště by mělo být opět podle obrázku č. 119, tj. s  varovnými pásy 

s funkcí vodící linie. 
d) Podlahy přístřešku, přístřešku technologického objek tu a ploch před nimi budou mít sk lon pouze v jednom 
směru, a to max. 2%. 

4. Objekt SO 01-19-02 –  
V souhrnné technické zprávě je uvedeno „Rovněţ v ŢST Řikonín je výstup z podchodu řešen rampami.“ 
Dále je však v textu uvedeno „……..budou provedeny nové přístupové chodníky ……….“ A tato nejednotnost 

dále pokračuje. Sjednoťte, co tam opravdu bude.  
V situacích není uveden sk lon, podle textové části je 1:12, coţ odpovídá chodníku. Rampy musí respektovat 
svými sk lony a náleţitostmi poţadavky bodů 2.0 a 2.1 aţ 2.1.6 přílohy č. 3 vyhlášky. Chodníky se řídí 

poţadavky bodů 1.0.1, 1.02, 1.1.1 aţ 1.1.3 přílohy č. 2 vyhlášky.  
Ţádáme předloţit projek tovou dokumentaci pro stavební povolení k  výše popsaným objektům. 
  

* Město Velká Bíteš,Odbor majetkový,Masarykovo nám. 87,595 01 Velká Bíteš ze dne 
1.4.2015 pod č.j.MÚVB/1734/15/MAJ/KUD - vyjádření 

- veškeré stavební práce budu předem konzultovány a dohodnuty s  jednatelem Lesního druţstva svazu obci 
s.r.o.,panem Jiřím Nohelem (tel.777112515) 

- při realizaci stavby nesmí dojít k  poškození stávajícího porostu 

- nesmí dojít ke zhoršení vyuţitelnosti prostoru pro pěstební činnost v lese 

- pok ládka kabelů bude provedena do hloubky min. 1m v lesní a orné půdě a 1,2m pod komunikací 

- na zák ladě schválené dokumentace předloţí stavebník  návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene,kde bude předpok ládaná poloha umístění podzemního vedení na výše uvedených 
pozemcích vyznačena v kopii katastrální mapy.Smlouva o zřízení věcného břemene na tyto nově budované 
inţenýrské sítě na pozemcích ve spoluvlastnictví města bude pak uzavřena dle GP a skutečného provedení 

stavby. 
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* Družní úřad,Nerudova 1,779 00 Olomouc,sekce stavební – oblast Olomouc ze dne 
31.3.2015 pod  č.j.MO-SOO0427/15-2/Vb  - závazné stanovisko 

- ke stavebnímu řízení bude zpracována projek tová dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 

obsahu projek tové dokumentace dopravních staveb,bude dodrţena vyhláška Ministerstva dopravy 
č.177/1995 Sb.,k terou se vydává stavební a technický řád drah,ve znění pozdějších předpisů  

* Policie ČESKÉ REPUBLIKY,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované 

pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 24,611 32 Brno  ze dne 10.7.2015 pod 
č.j.KRPB-60403-2/ČJ-2015-0600DI-SKO 

- po celou dobu provádění výkopových prací  musí být zajištěna bezpečnost chodců 

- dopravní řešení akce včetně uţití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a 
odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inţenýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno 
příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním uţívání komunikace.  

 

* Městský úřad  Tišnov,odbor ŽP,nám. Míru 111,666 19 Tišnov ze dne 01.07.2015 pod 
č.j.MUTI 16869/2015/OŽP/Sch – souhlas s vedením trasy 

 - stavba bude provedena dle předloţené projek tové dokumentace 

- investor projedná trasu se všemi vlastníky (případně nájemci) dotčených zemědělských pozemků  

- investor zajistí na vlastní nák lad řádné provedení skrývky ornice s  odděleným uk ládáním ornice a podorničí 

- při uvedení pozemku do původního stavu musí dbát investor na to,aby nedošlo k  promísení ornice 

s podorniční vrstvou a tím k  jejímu znehodnocení 

- při provádění stavby nesmí dojít k  úniku cizorodých látek  do půd náleţejících do ZPF 

- celková doba stavby,včetně uvedení pozemku do původního stavu,nesmí překročit 12 měsíců od zahájení, 

stavba by měla být prováděna pokud moţno mimo vegetační období.  

 

* Lesy ČR,s.p. se sídlem Přemyslova  1106/19,500 08 Hradec Králové,  Lesní správa Černá 
Hora U Sélkova 548,679 21 Černá Hora ze dne 13.07.2015 pod č.j.LCR 144/001605/2015 

- stavba bude umístěna dle předloţené situace 

- přilehlé lesní pozemky nebudou vyuţívány k  uk ládání stavebního materiálu,přebytečné zeminy,či odpadu 

- rekonstrukcí koleje nebude omezeno hospodaření v lesích   

- na zák ladě Rozhodnutí  o dočasném odnětí pozemků určených k  plnění funkcí lesa bude následně 

uzavřena nájemní smlouva (pro zábor lesních pozemků a stavbu tunelu).K uzavření smlouvy kontaktujte 
lesní správu .Dále bude stanoveno následné omezení k  dotčeným lesním pozemkům 

- případné kácení stromů v trase ţeleznice a při sanaci Níhovského tunelu (p.p.č.215/19,215/9 v k.ú.Lubné) 

bude projednáno s revírníkem Jaroslavem Špačkem (724 523 900) 

- po ukončení stavby a jejím zkolaudování bude na zák ladě geometrického plánu zřízena smlouva o zřízení 
sluţebnosti (věcné břemeno) dle ceny stanovené znaleckým posudkem.Znalci bude poskytnuta kopie 

nájemní smlouvy uzavřené k  této stavbě mezi investorem stavby a LČR ,s.p. Znalecký posudek hradí 
oprávněný. 

- stavbou nedojde k  poškození lesních pozemků,a ani porostů na nich rostoucích. 

- při realizaci je nutno dodrţovat zák ladní povinnosti k  ochraně pozemků určených k  plnění funkcí lesa dle 
zákona č. 289/1995 Sb.  

* Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ,Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno ze dne 
18.5.2015 pod č.j.7196/2015 

-  k výše uvedené stavbě bylo jiţ vydáno vyjádření dne 4.7.2014 pod značkou 1151/2014 a vyjádření dne 
25.3.2015 pod značkou 4100/2015 ,k terá zůstávají v platnosti v celém rozsahu 

- před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby poţadujeme vyzvat k  odsouhlasení 
provizorních vjezdů ,navrţené trasy vedení a umístění sk ládky stavebního materiálu. Předání a převzetí 
staveniště mezi investorem případně realizační firmo  a SÚS JMK,oblast Brno bude provedeno 

protokolárně .Současně budou doloţeny následující dok lady:stavební povolení a harmonogram 
stavebních prací 

- v místech uloţení kabelového vedení do pozemků,kde vlastníkem je Jihomoravský kraj (parc.č.1819 a 

1667 k .ú.Níhov a 2515 a 2524 k .ú.Katov),musí mít investor stavby uzavřenou Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene“ před podáním ţádosti o vydání územního rozhodnutí (územního 
souhlasu).Ţádost  o tuto smlouvu včetně potřebných podk ladů bude podávána prostřednictvím SÚS 

JMK,oblast Brno 
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- výstavbou nesmí dojít k  zásahu do silničního tělesa 

- vzdálenost vedení inţenýrských sítí od konstrukce silničních objek tů (mosty,trubní propustky apod.) 
poţadujeme min. 5,0m. 

- jakékoliv poškození silničního těles krajské komunikace včetně svahu a dopravního značení v důsledku 
provádění této stavby bude nutno opravit na nák lady investora.Dopravní značení porušené stavbou 
poţadujeme osadit dle TP 65 a TP 100 . V průběhu stavby nesmí být ohroţena bezpečnost silničního 

provozu a nesmí dojít ke znečištění k rajských silnic. Výk opek ani jiný  stavební materiál nesmí být 
uk ládán do komunikace 

- případné omezení provozu na krajských silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK oblast 

Brno a Krajským ředitelstvím dopravní policie Brno – rozhodnutí o zvláštním uţívání komunikace vydává 
odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností 

- pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k  odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objek ty odvodńovacího 

systému),poţadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím  

- výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být uk ládán do komunikace.Na sk ladování materiálu na silničním 
tělese krajské silnice déle neţ 3 dny musí být uzavřena se SÚS JMK,oblast Brno nájemní smlouva  

- stavba v silničním ochranném pásmu můţe být realizována na zák ladě „Rozhodnutí o povolení stavby 
v silničním ochranném pásmu,k teré vydává odbor příslušné  obce  s rozšířenou působností.V místě 
zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu,na povrchu rozprostřená 

humusová vrstva tl. 10 cm a obnovená zeleň. 

Po ukončení stavebních prací poţadujeme přizvat ke kontrole – stavební práce dotýkající se zájmů SÚS 
JMK oblast Brno poţadujeme protokolárně předat.Před předáním poţadujeme dodat geodetické zaměření 

skutečného uloţení inţenýrských sítí ve vztahu k  silničnímu tělesu a délky uloţení inţenýrských sítí do 
pozemků Jihomoravského kraje.     

* Obec Křižínkov ze dne 21.5.2015 pod č.j.10618/15  

- v případě nějakého poškození komunikací bude obec poţadovat uvedení do původního stavu 

* Obec Níhov ze dne 12.6.2015 pod č.j.10618/15 

- předmětnou ţádost poţadujeme doplnit o údaje o uvaţovaném druhu vozidel a jejich frekvencí,dále pak 

mnoţství přepravovaného materiálu včetně tonáţe jednotlivých vozidel.Současně budeme poţadovat 
provedení podrobné pasportizace komunikace v našem vlastnictví před zahájením předmětné stavby a 
následnou opravu těchto komunikací po ukončení akce.  

* Obec Níhov ze dne 09.09.2015. 

 - se stavbou souhlasíme při splnění podmínek našeho souhlasu ze dne 3.4.2015  s  umístěním zařízení na 

pozemku  a vstupu na pozemek a  s realizací díla ze dne 3.4.2015 – poţadujeme ,aby byly přístřešky 
osvětleny včetně přístupových tras aţ po silnici III tř. vedoucí do naší obce.Dále poţadujeme jejich zpevnění 
ţivičným nebo betonovým povrchem. 

* Městský úřad Tišnov,odbor dopravy,Náměstí Miru 346,666 19 Tišnov ze dne 8.9.2015 pod 
č.j.MUTI 2189/2015/OD/Dv-2 – povolení stavby v silničním ochranném pásmu 

 silnice č.III/3896,km 38,698 ţelezniční tratě,ţelezniční most 3896-1,z důvodu provádění stavebních prací na 

opravě ţelezničního mostu,nové kabelové lávky,vedení kabelů dráţní infrast ruktury,trakční vedení  

- silnice č.III/3896 ,km 41,146 ţelezniční tratě,ţelezniční most 3896-4,z důvodů provádění stavebních prací  
na opravě ţelezničním mostu,vedení kabelů dráţní infrastruk tury, trakční vedení. 

- silnice č.III/3796,km 44,134 ţelezniční tratě,z důvodu uloţení nových rozvodů NN pro osvětlení 
přístupových cest,osazení ochranných sítí a štítů na nadjezdu , v rámci akce „Zvýšení traťové rychlosti 
v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova se stanoví tyto podmínky: 

- před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby poţadujeme vyzvat k  odsouhlasení 
provizorních vjezdů,navrţené trasy vedení a umístění sk ládky stavebního materiálu.Předání a převzetí 
staveniště mezi investorem případně realizační firmou a SÚS JMK,oblast Brno  bude provedeno 

protokolárně .Současně budou doloţeny následující dok lady: stavební povolení a harmonogram stavebních 
prácí   

- v místech uloţení kabelového vedení  do pozemku,kde vlastník em je Jihomoravský kraj (parc.č.1819 a 

1667 k .ú.Níhov a 2525 a 2524 k .ú.Kov),musí mít investor stavby uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene“ před podáním ţádosti o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu). 
Ţádost o tuto smlouvu včetně potřebných podk ladů  bude podávána prostřednictvím SÚS JMK,oblast Brno.  

- výstavbou nesmí dojít k  zásahu do silničního tělesa 

- vzdálenost vedení inţenýrských sítí od konstrukce silničních objek tů (mosty,trubní propustky apod.) 
poţadujeme min. 5,0m 
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- jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně svahu a dopravního značení v důsledku 
provádění této stavby bude nutno opravit na nák lady investora. Dopravní značení porušené stavbou 
poţadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V  průběhu stavby nesmí být ohroţena bezpečnost silničního 

provozu a nesmí dojít ke znečištění k rajských silnic. Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být uk ládán do 
komunikace 

- případné omezení provozu na krajských silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK oblast 

Brno a Krajským ředitelstvím dopravní policie Brno – rozhodnutí o zvláštním uţívání komunikace vzdává 
odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností. 

- pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k  odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objek ty odvodňovacího 

systému),poţadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím .Výkopek ani jiný stavební materiál 
nesmí být uk ládán do komunikace.Na sk ladování materiálu na silničním tělese jiný stavební materiál nesmí 
být uk ládán do komunikace. Na sk ladování materiálu na silničním tělese krajské silnice déle neţ 3 dny musí 

být uzavřena se SÚS JMK, oblast Brno nájemní smlouva.  

- v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu,na povrchu rozprostřená 
humusová vrstva tl. 10 cm a obnovená zeleň. 

- po ukončení stavebních prací poţadujeme přizvat ke kontrole – stavební práce dotýkající se zájmů SÚS 
JMK oblast Brno poţadujeme protokolárně předat.Před předáním poţadujeme dodat geodetické zaměření 
skutečného uloţení inţenýrských sítí ve vztahu k  silničnímu tělesu a délky uloţení inţenýrských sítí do 

pozemků Jihomoravského kraje.   

* Městský úřad Velké Meziříčí,odbor ŽP,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí ze dne 21.8.2015 
pod č.j.ŽP/30491/2015/4306/2015- Rybar – souhlas k trvalému odnětí zem. půdy ze ZPF 

 - stavebník  zajistí na vlastní nák lady  před zahájením plánované akce provedení skrývky kulturní vrstvy půdy 
(ornice) z části odnímané plochy.Skrývka bude provedena z  části pozemku p.č.KN1306/1,PK 1341/2 ,a plochy 
120 m2 do hloubky 15-20 cm o celkovém objemu 24 m3 v k.ú.Březské.Dále bude provedena skrývka ornice 

z části pozemku p.č. KN 108,a plochy 6 m2,do hloubky 15 cm,a celkovém objemu 0,9m3 
v k.ú.Říkonín.Současně se výjimečně uděluje vyjímka z  povinnosti provedení skrývky ornice z celých 
odnímaných poch,na k terých dle provedených sond ornice zcela chybí. .  

- skrytá ornice bude v mnoţství 20 m3 vyuţita na zúrodnění zbývající části pozemku p.č. KN 1306/1,PK 1341/2 – 
orná půda,a 4 m3 ornice budou pouţity na zúrodnění zbývající části pozemku p.č.KN 1306/1,PK 1343/2 – 
orná půda,vše v katastrálním území Březské.V katastrálním území Říkonín bude skrytá ornice v mnoţství 

0,9m3 pouţita na zúrodnění zbývající části pozemku p.č. KN 108 – trvalý travní porost. Skrytá ornice,k terá 
bude před  pouţitím  uloţena na deponii musí být udrţována v bezplevelném stavu a zajištěna proti zcizení.   

- o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uloţením, rozprostřením či jiným vyuţitím,  ochranou a 

ošetřováním kulturních vrstev půdy povedou stavebníci protokol (pracovní deník), v němţ  se uvádějí všechny 
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti vyuţívání  těchto zemin.  

- při stavební činnosti nesmí být nevyjímaná zemědělská půda dotčena přejezdy mechanizací,sk ládková –ním 

ani jinou nezemědělskou činností.Trvalé odnětí se provádí zcela vyjímečně (vysoce chráněná půda I.třídy 
ochrany). 

   - za nesplnění podmínek tohoto souhlasu budou MěÚ Velké Meziříčí, odborem ŢP uplatněny sankce  dle 

  ustanovení § 20 zákona .    

-  odvody za trvale odnímanou zemědělskou půdu se v souladu s ustanovením § 11. odst, 1) písm.a)  zákona  
nestanovují. 

* Krajská správa a údržba silnic Vysočiny ,Kosovská 16,586 01 Jihlava ze dne 24.8.2015 pod 
č.j.KSAUSPO/9651/2015 

- realizací dojde k  dotčení silničních pozemků p.č.1585 a 1552/1 ve Vlkově souběhem v délce cca 16m. 

- před zahájením prací bude s naší organizací uzavřena smlouva ,kde budou uvedeny technické podmínky 
pro práce prováděné v silničních pozemcích,na zák ladě rozhodnutí příslušného silničního správního 
orgánu. 

- rovněţ je nutné před zahájením prací uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno s  vlastníkem 
  silničních pozemků. 

 Se stavbou na uvedených pozemcích dle předloţené projek tové dokumentace jako správci silnice III(3792  

 souhlasíme. 

- před zahájením prací bude dále provedena pasportizace případných objízdných tras a také tras,k teré 
budou nadměrně zatíţeny přepravou stavebních materiálů. (zejména se jedná o tyto silnice v naší správě 

III/3792,III/3793,III/3795 a část silnice II/379). 
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Opravu silnic v naší správě,k teré budou slouţit pro staveništní dopravu během stavebních prací dle 
předpok ladu v r.2016/2017 poţadujeme také zahrnout do projek tové dokumentace před zahájením výše 
uvedené stavby.  

* RWE Distribuční služby ,s.r.o.,Plynárenská 499/1,657 02 Brno ze dne 3.9.2015 pod 
č.j.5001171327 – vyjádření k povolení stavby – územní režim 

 V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů.Tento souhlas platí jen pro územní řízení,řízení o územním souhlasu,veřejnoprávní smlouvy pro 
umístění stavby,zjednodušené územní řízení.Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení,stavební 
povolení,veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního  záměru s  certifikátem 

autorizovaného inspektora,stavebník  poţádá RWE GasNet,s.r.o. před jedním z  výše uvedených 
povolovacích reţimů o stanovisko k  PD,nebo k  obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.  

     Plynárenské zařízení je dle ust.§2925 zákona č.89/2012 Sb.,občanského zák oníku ,provozováno jako 

zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů.Nedodrţení podmínek uvedených v tomto stanovisku zak ládá odpovědnost 
stavebníka za vznik lé škody.Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 

plynárenského zařízení ,k terý činí:   

      a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek ,jimiţ se rozvádí plyn v zastavěném 
území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 

      b) u ostatních půynovodů a plynovodních přípojek  4 m na obě strany od půdorysu,  

      c) u technologických objek tů 4m od půdorysu. 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrţeny podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném 

 pásmu plynárenského zařízení : 

 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska povaţují všechny činnosti prováděné v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),  

 2) stavební činnosti  v ochranném pásmu plynárenského zařízení je moţné realizovat pouze při dodrţení 
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou – li tyto podmínky dodrţeny, budou stavební činnosti, 
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení povaţovány dle §68 

zák.č.458/2000Sb. za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při kaţdé změně projek tu nebo stavby 
(zejména trasy navrhovaných inţenýrských sítí) je nutné poţádat o noví stanovisko k  této změně. 

 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízeních bud provedeno vytyčení 

plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Ţádost o vytyčení bude podána 
minimálně 7 dní před poţadovaný vytyčením. Při ţádosti uvede ţadatel naši značku  uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uloţení plyn. zařízení nesmí být stavební činnosti v ochr. 

pásmu plynár. zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol  

 4) bude dodrţena mj. ČSN 73 6005,  TPG 702 04 – tab. 8., zákon č.458/200 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou 

 5) pracovníci provádějící stavební  činnosti budou prokazatelně seznámeni s  polohou plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami 

 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit 

taková opatření, aby nedošlo  poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu. Nebude pouţito nevhodného nářadí, zemina bude těţena pouze ručně bez pouţití 
pneumatických, elek trických, bateriových a motorových nářadí. 

 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno 
proti jeho poškození 

 8) v případě pouţití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 

provedeno obnaţení plynárenského zařízení v místě kříţení 

 9) neprodleně oznámit kaţdé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního 
vodiče, výstraţné fólie atd.) na telefon 1239 

 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodrţení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a 
kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Ţádost o kontrolu bude podána  

minimálně 5 dní před poţadovanou kontrolou. Při ţádosti uvede ţadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení , k terá nebylo 
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protok ol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní 

zařízení zasypáno. V případě, ţe nebudou dodrţeny výše uvedené podmínky je povinen stavebník  na 
zák ladě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doloţit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ 
během výstavby – nebo provést své nák lady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 
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 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těţeným pískem, 
zhutněno a bude osazena výstraţná fólie ţluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, 
TPG 702 04 

 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny pok lopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení 

 13) pok lopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 

odběrném plynovém zařízení udrţovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stav. činnosti  

 14) případně zřizování staveniště sk ladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není – li ve stanovisku uvedeno jinak) 

 15) bude zachována hloubka uloţení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak) 

 16) při pouţití nák ladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení uloţením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení    

 

* České dráhy,a.s.Regionální správa majetku Brno,Kounicova 688/26,611 43 Brno ze dne 
25.7.2013 pod č.j.1920/RSM/2013 

- ve stupni stavebního řízení poţadujeme předloţit k  vyjádření DSP. (poţadujeme specifikaci případného 
dotčení pozemků ve vlastnictví ČD a.s.). 

- v zájmovém prostoru se nachází sítě ve správě ČD a.s.,RSM Brno v ţst. Říkonín a Vlkov u Tišnova – 
orientační zákresy viz přílohy 

- stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb. ,o drahách v platném znění 

na Dráţním úřadu 

- stavebník  bude respektovat vyhlášku č.177/1995 Sb. (stavební a technický řad drah).Realizací stavby 
nesmí dojít ke ztíţení údrţby a rekonstrukce dráţních staveb a zařízení.Stavba v řešeném území nesmí 

narušit provozuschopnost dráţních zařízení  

 

* E.ON Servisní ,s.r.o.,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice –  ze dne 27.04.2015 
pod č.j.P11356-16058445 – vyjádření o existenci sítí 

 

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN,Distribuční trafostanice VN/NN, 
podzemní vedení NN,nadzemní vedení NN – nutno dodrţet ochranná pásma. 

Při  provádění zemních nebo jiných prací, k teré mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení,  

jste    povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a zařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby 
nedošlo    ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob el. proudem, zejména tím, 
ţe bude    zajištěno: 

1. V OP el. stanice, nadzemního a podzemního budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně 
dodrţeny podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č.458/2000 Sb.,v platném znění, kde se konstatuje, ţe v OP 
těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:  

c)provádět činnosti, k teré by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo  ohrozit 
zdraví, či majetek osob  
d)provádět činnosti, k teré by znemoţňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k  těmto zařízením  

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré 
prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména 
o místa kříţení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně 

tak , aby pracující na staveništi byli o hranicích ochr. pásma trvale informováni.  
3. Objednaní přesné vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před 
zahájením prací v blízkosti podzem. kabelového vedení. V případě, ţe nebude moţné trasu kabelu 

bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond 
podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů VN,NN  zajistí Pavel Klusák,tel. 
602563438,email:pavel.k lusák@eon.cz.  

4. Provádění zemních prácí v OP kabelu výhradně k lasickým ručním nářadím bez pouţití jakýchkoli 
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak. 
5. Vhodné zabezpečení obnaţeného kabelu (podloţení, vyvěšení,…),aby nedošlo k  jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstraţnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů 
pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po 
jeho odkrytí. 

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a kříţení výše uvedené akce s rozvodným zařízením musí 
odpovídat přísl. ČSN 
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7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křiţovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 
proveden zápis do montáţního nebo stavebního deníku. Při nedodrţení této podmínky, budou poruchy 
vznik lé na zařízení odstraňovány na nák lady investora stavby.  

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy 
odpovídat přísl. normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 
0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

9. Po dokončení stavby připomínáme, ţe v OP zařízení je dále zakázáno:  
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 
jakoţ i usk ladňovat hořlavé a výbušné látky  

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce  
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m  
d) u podzem.vedení vysazovat trvalé porosty a přejíţdět vedení mechanismy o celkové hmot. nad 6t.  

10. Veškerá stavební činnost v OP el. stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a 
NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, k terá stanoví 
bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110 -1. 

Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před zahájením 
konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení 
bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.  

11.Veškeré práce s mechanizací, jejichţ části se za provozu mohou přiblíţit k  vodičům v OP nadzemního 
vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového 
stavu vedení a vypnutí poţadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací 

v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí poţadujeme objednat 
nejpozději do 10 dnů předchozího měsíce. 

12.Uhrazení veškerých nák ladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou 

stanoveno jinak. 
13.Neporušení stability podpěrných bodů nadzem. vedení a nenarušení podzem. uzemňovacího vedení. 
14.Neprodlené ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na 
telefonní číslo 800 225 577. 

* ČD-Telematika,a.s.,Pernerova 2819/2a,130 00 Praha 3 ze dne 23.4.2015  

- v dalším stupni projektové dokumentace poţadujeme zpracovat podrobněji:  

  - dotčení nové kabelové trasy vybudované ve stavbě „GSM-R Kolín- Havlíčkův Brod-Křiţanov-Brno“ 

  - dotčení stávajících  kabelových tras SŢDC s.o.  

  - dotčení stávajících kabelu ČD – Telematicka a.s. 

- poţadujeme předloţit k  připomínkám  další stupeň projek tové  dokumetnace.  

 * 02 Czech Republic, a. s. Za Brumlovkou 266/2 Praha, ze dne 12.07.2013, č.j:616992/13 – 
vyjádření o existenci sítí , zejména: 

    Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť  elektronických komunikací společnosti 02 CR,a.s. a její 
ochranné pásmo. 

 Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č.127/2005 Sb.,o elek tronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního 
vedení SEK a není v přiloţeném výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti  02 

CR,a.s.vyznačeno,(dále jen Ochranné pásmo). 

 1) vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené ţadatelem ,jakoţ i pro důvod  vydání 
 Vyjádření stanovený ţadatelem v ţádosti.  

2) Stavebník  nebo jím pověřená třetí osoba je povinen bez zbytečného odk ladu poté,kdy zjistil,ţe jeho 
 záměr,pro k terý podal shora označenou ţádost je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného   pásma 
SEK,nejpozději však před počátkem zpracování projek tové dokumentace stavby,k terá koliduje  se SEK a 

nebo zasahuje   do Ochranného pásma SEK,vyzvat společnost 02 Czech Republic a.s. ke  stanovení 
konkrétních podmínek ochrany SEK,případně k  přeloţení SEK,a to v pracovní dny od 8:00  do  15:00 
,prostřednictvím zaměstnance společnosti 02 CR a.s. pověřeného ochranou sítě – Pavel  Markus,tel.602 

538503,541131489. 

 3) Přeloţení SEK zajistí její vlastník  společnost Telefónica.Stavebník  ,k terý vyvolal přek ládku SEK je dle 
 ustanovení § 104 odst.17 zákona č.127/2005 Sb. o elek tronických komunikacích a o změně některých 

 souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré nák lady na nezbytné úpravy   dotčeného 
 úseku  SEK,a to na úrovni stávajícího technického řešení.  
 4) Pro účely přeloţení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník  povinen uzavřít se        společností   

  Telefónica Smlouvu o realizaci přek ládky SEK.  
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5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené ve skutčenosti je stavebník ,nebo jím pověřená  třetí 
osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica,k teré jsou  nedílnou 
součástí tohoto Vyjádření. 

 6) Společnost Telefónica prohlašuje,ţe ţadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty 
 veškeré ,ke dni podání shora označené ţádosti ,dostuné informace o SEK.  

7) Ţadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data uţít pouze k  účelu,  pro 

 který mu byla poskytnuta.Ţadatel není oprávněn poskytnuté informace a data 
  rozmnoţovat,rozšiřovat,pronajímat,půjčovat či jinak uţívat bez souhlasu společnosti Telefónica.        V případě 
 porušení těchto povinností vznikne ţadateli odpovědnost vyplývající z  platných právních        předpisů,zejména 

 předpisů práva autorského. 

 Přílohami Vyjádření jsou:-všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica,situační výkres, 
informace k  vytyčení SEK 

 * 02 Czech Republic a.s.,Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4  - doplňující vyjádření ze dne 
22.05.2015 pod č.j.POS-616992/13zpr 

   - realizace stavby je podmíněna přek ládkou trasy SEK,nebo zařízení ve vlastnictví společnosti 02 Czech 

republic a.s.Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104 ,případně § 147 zákona č. 127/2005 
Sb. o elek tronických komunikacích. Nák lady spojené s  vynucenou přek ládkou na úrovni stávajícího 
technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten,kdo přek ládku vyvolal.Přeloţení 

trasy SEK zajistí její vlastník ,společnost 02 Czech Republic a.s. Přek ládka bude provedena dle projek tové 
dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě 02 Czech Republic.Realizace  je podmíněna uzavřením 
smlouvy o provedení vynucení přek ládky ,nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného 

rozhodnutí.K případnému zajištění vynucené přek ládky a uzavření příslušných sm luv kontaktujte 
zaměstnance společnosti 02 Czech Republic a.s.,p.Bílek  Petr tel. 541 131 564.Stavebník  písemně oznámí 
na místně příslušné pracoviště ochrany sítě termín zahájení prací.Před demolicí v dostatečném čase je 

nutné odstranit telefonní rozvaděče UR 62584 z demolovaného objek tu.Investor v poţadovaném místě ,(na 
hranici pozemku),vykope kabel telefonní přípojky a společnost 02 Czech Republic a.s. provede ukončení 
přípojky rezervou.Znovu napojení nové budovy provede společnost Telefónica Czech Republic,a.s. na 

zák ladě předloţené objednávky investorem. V místě příjezdu nad kabelovou trasou poloţit silniční betonové 
panely.Při poruše telefonního kabelu pod betonovými panely poţadujeme od dodavatele,na poţádání 
okamţité odstranění panelů pro okamţitý přístup techniků pro opravu.   

- při stavbě musí být dodrţeny podmínky stanovené v našem vyjádření č.j.616992/13 ze dne 12.7.2013. 

 

 

            Účastník územního řízení  podle § 27 odst.1 správního řádu: 

Správa ţelezniční dopravní cesty,státní organizace,IČO:70994234,Dláţděná 1003/7, 

110 00 Praha 

 

 

Odůvodnění 

 

Dne 20.07.2015 podala Správa ţelezniční dopravní cesty,státní organizace,IČO:70994234, 

Dláţděná 1003/7,110 00 Praha,Organizační jednotka:Stavební správa východ Nerudova 1,772 58 
Olomouc, zastoupená na základě plné moci společností SUDOP BRNO,spol. s r.o. 
IČO:44960417,Kounicova 26,611 36 Brno, ţádost o  vydání územního rozhodnutí o umístění 
souboru staveb : „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“na pozemcích: 

- parc.č.660 v kat.ú.Újezd u Tišnova, parc.č.385/1, 385/2, 23/6, 386, 23/1, 384/2, st. 44, st. 45, 
23/7, 23/8, 23/9, 113/8, 113/6, 113/4, 94/2, 372/1, 85/2, 384/1, PK 59/3 v kat.ú. Říkonín, parc.č. 
:1267/2, 1397, PK 13339/2, PK 1269, 1282/2, 1338/1, 1280, 1367/4 v kat.ú.Ţďárec, parc.č.:271/1, 
20/1, 275, 274, 276, 249/17, 260/1,239/4, PK 239/1, PK 241, 249/18, 249/4, 239/3,   249/1, PK 
228/1, PK 228/2, 235/5, 230, 222/1, 222/2, 219/2,249/13,249/14,215/1,215/21, 219/1,   216, 
213,215/10,PK 206/1,PK 180,  PK 205,180,215/20, 277,215/9,215/19,206/2,202/4  v kat.ú.Lubné, 

parc.č. :844 v kat.ú. Kuřimská Nová Ves, parc.č.:1107, 1108, 1109/1, 1625, 1624, 1602, 1672, st. 
209, 1141, st. 179, 211, 1657, 1819,  1655, st. 178, 1667, 1664, 1663 v kat.ú.Níhov, parc.č.2317, 
2318, 2319, 2298, 2289, 2295, 2290, 2265, 2264, 2256, 2515, 2244, 2524 
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  v kat.ú.Katov, parc.č.:1627, 1631, 1628, PK 588/2, PK 589/2, PK 590/2, PK 591/2, PK 592/2, PK 
593/2, PK   1582/2, 1630, 1629, 1621, 1597/1, 1622, PK 1625, PK 1202, PK 1201, PK 1185, PK 
1245/3, PK   1245/4, PK 1256, PK 1341/2, 1626, 1623, 1353/1, 1469/1 v kat.ú.Březské 
parc.č.:844, 850, 438/184, 438/175, 438/181, 438/180, 438/169, 350/4, 438/168, 438/174, 
 438/167, 438/173, 438/166, 438/160, 371, 370/2, 369/2, 370/3, 377/3, 377/2, 377/1, 395/25, 
395/30, 822/4 v kat.ú.Křiţínkov, parc.č.: 382/1, 1581/2, 1581/1, st. 171, 1611, 1583/2, 1583/1, 
1585, 1586, 1552/1, 1581/6, st.   172 v kat.ú.Vlkov u Osové Bítýšky. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Odbor výstavby  a ţivotního prostředí  MěÚ Velká Bíteš, jako věcně příslušný stavební úřad podle § 
10 zák.č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ (správní řád) a ustanovení § 13 odst.1 odst. d) a 
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisŧ 
(stavební zákon) a dále jako místně příslušný stavební úřad podle ust.§ 190 odst.1 stav. zákona a 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŧ 
(dále jen „správní řád“ ) a na základě ustanovení  Ministerstva pro místní rozvoj ČR,Staroměstské 
náměstí 6,110 15 Praha 1 o stanovení stavebního úřadu,který povede územní řízení pro kat.ú.Újezd 
u Tišnova,Říkonín,Lubné,Katov,Níhov,Křiţínkov,Ţďárec ze dne 30.07.2013 pod č.j.MMR-24306/2013-
83/1815 a 22.09.2015 pod č.j.MMR-29396/2015-83/2230, opatřením ze dne 17.08.2015 pod 
č.j.MÚVB/5977/15/VÝST/BAL-773/2015 BAL oznámil zahájení územního řízení známým účastníkŧm 
řízení a dotčeným orgánŧm. 

V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, upustil stavební úřad od ústního jednání 
a stanovil lhŧtu,do kdy mohou  účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná 
stanoviska.Pro výše  uvedené katastrální  území byly vydány územní plány.Vzhledem k tomu,ţe 
jde o řízení s velkým počtem účastníkŧ řízení, oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení se 
doručují postupem podle § 144 odst.6 správního řádu.  
Stavební úřad vyhodnotil před oznámením zahájení řízení i v jeho prŧběhu okruh účastníkŧ řízení 
podle § 85 stavebního zákona. Do okruhu účastníkŧ řízení zahrnul ţadatele, obce, na jejímţ území 
má být záměr uskutečněn, vlastníky pozemkŧ nebo staveb, na kterých má být poţadovaný záměr 
uskutečněn nebo ty co mají k těmto pozemkŧm nebo stavbám jiné věcné právo a dále osoby, jejichţ 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkŧm nebo stavbám anebo stavbám na nich 
mŧţe být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Dále do okruhu účastníkŧ řízení stavební úřad 
zahrnul vlastníky nemovitostí,správce dopravní a technické infrastruktury a správce příslušných 
povodí, kteří budou  stavbou  dotčeni.  
 
Okruh účastníkŧ územního řízení byl stavebním úřadem identifikován s  ohledem na ustanovení §85  
stavebního zákona a ustanovení  § 27 správního řádu následovně: 

 

Podle ustanovení § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona: 
 
 1.SUDOP BRNO,spol.s r.o.,Kounicova Brno,611 36 Brno  (zastupující Správu ţel. dopravní 
cesty,st.org.Dláţděná 1003/7,110 00 Praha) 

 

Podle ustanovení § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona 

 2.Obec Újezd u Tišnova,Újezd u Tišnova č.p.28,594 55 Dolní Loučky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 3.Obec Říkonín,Říkonín č.p.16, 594 51 Křiţanov 

 4.Obec Ţďárec, Ţďárec č.p.42, 594 56 Ţďárec  

 5.Obec Lubné,Lubné č.p.29,594 51 Křiţanov 

 6.Obec Kuřímská Nová Ves ,Kuřímská Nová Ves č.p.50,594 55 Dolní Loučky  

 7.Obec Níhov,Níhov č.p.17,594 55 Dolní Loučky  

 8.Obec Katov,Katov č.p.29,594 55 Dolní Loučky  

 9.Obec Březské,Březské č.p.55,594 53 Osová Bítýška 

10.Obec Křiţínkov,Křiţínkov č.p.5,594 53 Osová Bítýška 

11.Obec Vlkov ,Vlkov č.p.104,594 53 Osová Bítýška                                        

 
Podle ustanovení § 85 odst. 2,písm.a) stavebního zákona:  



 

24  
ČÍSLO JEDNACÍ  59501 

 ČÍSLO JEDNACÍ 7355/2015 
 

12.SŢDC ,st.organizace,Dláţděná 1003/7,110 00 Praha 1 
13.Jihomoravský kraj,Ţerotínovo náměstí 449/3,Veveří 602 00 Brno 
14.České dráhy,a.s.,nábřeţí Ludvíka Svobody 1222/12,Nové Město,110 00 Praha 1 

15.Lesy České republiky, s.p.,Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové 
16.ČR,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeţí 390/42,128 00 Praha 2 

17.Obec Říkonín,Říkonín č.p.16, 594 51 Křiţanov 

18.Obec Ţďárec, Ţďárec č.p.42, 594 56 Ţďárec 

19.Obec Níhov,Níhov č.p.17,594 55 Dolní Loučky  

20.Obec Katov,Katov č.p.29,594 55 Dolní Loučky  

21.Obec Březské,Březské č.p.55,594 53 Osová Bítýška 

22.Obec Křiţínkov,Křiţínkov č.p.5,594 53 Osová Bítýška 

23.Obec Vlkov ,Vlkov č.p.104,594 53 Osová Bítýška                                        

24.Obec Křoví,Křoví č.p.32,594 54 Křoví 
25.Obec Osová Bítýška,Osová Bítýška č.p.3,594 53 Osová Bítýška 
26.Obec Záblatí,Záblatí č.p.47,594 53 Osová Bítýška 

27.Město Velká Bíteš,Masarykovo náměstí 87,595 01 Velká Bíteš  
28.Kraj Vysočina, Ţiţkova 1882/57,586 01Jihlava 
29.Zejdová Marie, U Potoka 764, 664 34 Kuřim 

30.Buček Karel, č.p. 25, 594 51 Řikonín 
31.Bučková Iva, č.p. 25, 594 51 Řikonín 
32.Sedmidubský Bohuslav, Ostrov 6, 594 51 Ţďárec  

33.Kopřiva Lukáš, č.p. 111, 594 56 Ţďárec 
34.Štursa Vladimír, č.p. 67, 594 56 Ţďárec 
35.Vaverková Marie, Marie Kudeříkové 1005/9, Ţidenice, 636 00 Brno 

36.Kvasnica Ignác 
37.Pařízková Emilie  
38.Pestr Jiří, č.p. 12, 594 51 Lubné 
39.Paták Miloslav Ing., č.p. 2, 594 51 Lubné 

40.Bábor Jiří, č.p. 32, 594 51 Lubné 
41.Poţárová Jana, Jáchymov 38, 594 53 Velká Bíteš  
42.Ventrubová Martina, Jáchymov 8, 594 53 Velká Bíteš  

43.Karmazín Pavel, č.p. 5, 594 51 Lubné 
44.Rozsypal František, č.p. 179, 594 55 Dolní Loučky  
45.Rozsypalová Marie, č.p. 179, 594 55 Dolní Loučky  

46.Janíček František, č.p. 7, 594 51 Lubné, Janíčková Marie, č.p. 7, 594 51 Lubné 
47.Bábor Jan, č.p. 7, 594 51 Lubné  
48.Báborová Marie, č.p. 7, 594 51 Lubné 

49.Sedlák Jaroslav Ing., Oblá 458/77, Nový Lískovec, 634 00 Brno 
50.Špičková Hana Mgr., Mezicestí 1698/19, Líšeň, 628 00 Brno 
51.Havířová Drahomíra, č.p. 144, 594 55 Dolní Loučky  

52.Valoušková Iva, č.p. 4, 594 51 Lubné  
53.Vojta Josef 664 42 Modřice 
54.Vojtová Anna, 664 42 Modřice 

55.Pavlíčková Hana Ing., č.p. 91, 594 55 Níhov  
56.Tučková Eva, č.p. 54, 543 51 Špindlerŧv Mlýn 
57.Tučková Věra Bc., č.p. 15, 594 51 Lubné 

58.Pestr František, č.p. 30, 594 51 Lubné 
59.Pestr Martin, č.p. 30, 594 51 Lubné 
60.Šťávová Emilie, č.p. 36, 594 55 Katov 

61.Urbánek Libor, č.p. 56, 594 55 Katov 
62.Kamínek Miroslav, č.p. 65, 594 53 Březské  
63.Procházková Věra, č.p. 188, 594 53 Osová Bítýška 

64.Veselá Marie, č.p. 26, 594 53 Březské 
65.Káňa Zdeněk, Tišnovská 471, 595 01 Velká Bíteš  
66.Brychta Zdeněk, Chobŧtky 453, 595 01 Velká Bíteš  

67.Bouček Ladislav, č.p. 7, 594 53 Březské 
68.Brychta Zdeněk, Chobŧtky 453, 595 01 Velká Bíteš  
69.Sýkora Miloš , č.p. 63, 594 53 Březské 

70.Sýkorová Marie, č.p. 63, 594 53 Březské 
71.Krčma Pavel, č.p. 21, 594 51 Milešín 
72.Krčmová Jana, č.p. 21, 594 51 Milešín 
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73.Krčma Zdeněk, č.p. 16, 594 53 Březské 
74.ng. Káňa Bohumil, č.p. 5, 594 53 Březské 
75.Káňová Marie, č.p. 5, 594 53 Březské 

76.Holánek Jaroslav, č.p. 8, 594 53 Březí 
77.Lacinová Marie, č.p. 21, 594 53 Březské 
78.Musil Lubomír, Návrší 154, Janovice, 595 01 Velká Bíteš  

79.Kříţ Josef, č.p. 13, 594 53 Křiţínkov 
80.Dvořáček Jaroslav, č.p. 2, 594 53 Křiţínkov 
81.Chlup Jiří, č.p. 3, 594 53 Křiţínkov 

82.Chlupová Dagmar, č.p. 3, 594 53 Křiţínkov 
83.Skřivánek Boleslav Ing., Svatopluka Čecha 1144/36, Královo Pole, 612 00 Brno 
84.Flek Vlastimil, č.p. 40, 59455 Katov 

85.Urbánek Miloš, č.p. 37, 594 55 Katov 
86.Veselý Josef č p 55 594 53 Křiţínkov 
87.Veselá Alena, č.p. 55, 594 53 Křiţínkov 

88.Urbánek Miloš, č.p. 37, 594 55 Katov 
89.Musil Josef, č.p. 19, 594 53 Křiţínkov 
90.Vojíková Jana Ing., Jílová 432, 273 61 Velká Dobrá 

91.Dvořáček Vlastimil, Traťová 589/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
92.Buřval Miloš, č.p. 106, 594 53 Vlkov 
93.Buřvalová Petronela, Německého 634, 592 31 Nové Město na Moravě 

94.Vavro Matúš, Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovensko 
 

Podle ustanovení § 85 odst. 2,písm.b) stavebního zákona: 
 
95.Elsnerová Marie, U hřiště 193/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno 

96.Vaverková Marie, Marie Kudeříkové 1005/9, Ţidenice, 636 00 Brno 
97.Kořínek Jiří Ing., Čejkovická 4080/3, Ţidenice, 62800 Brno 
98.Paták Miloslav Ing., č.p. 2, 59451 Lubné 

99.Kugler Tomáš, Hojerova 1468/4, 66434 Kuřim 
100.Musil Jan, č.p. 91, 59453 Vlkov 
101.Dio Petr, Cibulkova 809, Klatovy III, 33901 Klatovy 

102.Ţambŧrková Vlasta Mgr., Šumavská 205, Dolejší Předměstí, 34401 Domaţlice 
103.Řezníček Vlastimil a Řezníčková Věra, č.p. 40, 59453 Vlkov 
104.Kratochvíla Martin, č.p. 4, 59453 Záblatí 

105.Novotný Josef, č.p. 29, 59453 Vlkov 
106.Musil Karel a Musilová Marie, č.p. 8, 59453 Vlkov 
107.Jelínková Marie, Návrší 210, Janovice, 59501 Velká Bíteš  

108.Loupová Marie, č.p. 115, 59453 Vlkov 
109.Prášek Roman, č.p. 10, 59453 Vlkov 
110.Prášková Iva, č.p. 10, 59453 Vlkov 

111.Míčka Antonín, č.p. 55, 59453 Vlkov 
112.Křenková Milena Mgr., Struhlovsko 1219, Hranice I-Město, 75301 Hranice 
113.Habán Ladislav, č.p. 69, 59457 Vidonín 

114.Musil Jindřich, Druţstevní 586, 59501 Velká Bíteš  
115.Bednářová Alena, Dobrovského 157/1, Královo Pole, 61200 Brno 
116.Műhlhansl Ivo, č.p. 38, 59453 Vlkov 

117.Karmasin František, č.p. 27, 59453 Vlkov 
118.Michal Slavomír Ing., č.p. 33, 59453 Vlkov 
119.Neklapil Josef, č.p. 114, 59453 Vlkov 

120.Spurná Květoslava, č.p. 54, 59453 Vlkov 
121.Spurný Luděk, č.p. 54, 59453 Vlkov 
122.Nováková Rŧţena, č.p. 24, 59453 Vlkov 

123.Oulehlová Marie, č.p. 30, 59453 Vlkov 
124.Floch Zdeněk, č.p. 28, 59453 Vlkov 
125.Flochová Ivana, č.p. 28, 59453 Vlkov 

126.Havlát František, č.p. 66, 59453 Vlkov 
127.Pazdera Stanislav, č.p. 56, 59453 Vlkov 
128.Pazderová Marie, č.p. 56, 59453 Vlkov 

129.Pařil Antonín, č.p. 25, 59453 Vlkov 
130.Kočí Jitka Ing. Bc., č.p. 131, 59453 Vlkov 
131.Musil Jindřich, Druţstevní 586, 59501 Velká Bíteš  

132.Neklapil Pavel, č.p. 129, 59453 Vlkov 
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133.ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo Náměstí č.p.42,128 00 Praha 2 
134.České dráhy,s.o.,Nábřeţí Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 
135.Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106, 501 68 Hradec Králové 

 
Podle ustanovení § 85 odst. 2,písm. a +b) stavebního zákona: 
136.Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje,Ţerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno,oblast 

Brno,Ořechovská 35,619 64 Brno 
137.Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny provoz Ţďár nad Sázavou, Jihlavská č.p.1, 59101 Ţďár nad 
Sázavou 1 

138.VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820, 63801 Brno  
139.E.ON Distribuce a.s.,F.A.Gerstnera č.p.6,370 49 České Budějovice  
140.RWE GasNet,s.r.o., Kliţská  940/96,401 17 Ústí nad Labem 

141.Česká telekomunikační infrastruktura,a.s.,Olšanská 2681/6,130 00 Praha 
142.České dráhy,a.s.RSM Brno,Kounicova 688/26,611 43 Brno 
143.SŢDC Brno,Kounicova 26,611 43 Brno 

144.SŢDC Jihlava, Pávovská č.p.2, 58601 Jihlava 1 
145.SŢDC,s.o. Stavební správy Olomouc, Nerudova č.p.1, 77258 Olomouc 
146.ČD Telematika a.s. ,Pernerova 2819/2a,130 00 Praha 3 

147.ČD Telematika,a.s., Nezamyslova č.p.4374, 61500 Brno 15 
148.Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 60175 Brno 
149.Lesy ČR,oblast Povodí Dyje, Jezuitská č.p.13, 60200 Brno 2 

150.Lesy ČR,s.p.,Lesní správa Náměšť nad Oslavou,Zámecká 6,675 71 Náměšť nad Oslavou 

151.Lesy ČR,s.p.,Lesní správa Černá Hora,U Selkova 548,679 21 Černá Hora 

 

Účastník řízení poř.č. 1 je ţadatel o vydání ÚR, 

účastnící řízení poř.č. 2 - 11 jsou obce, na jejíchţ území se má záměr uskutečnit, 

účastník řízení poř.č. 12 -  94 jsou  vlastníky  pozemkŧ ,na kterých  se bude realizovat soubor 
staveb, 
účastníci řízení poř.č. 95 – 135 jsou  vlastníci sousedních pozemkŧ nebo staveb a osoby,které mají 
jiné věcné právo k těmto pozemkŧm nebo stavbám ,jejíchţ práva mohou být navrţeným umístěním 
souboru staveb přímo dotčeni, 
účastníci řízení poř.č. 136 – 151 jsou vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury, kteří byli 
identifikováni z dŧvodu vlastnictví  staveb a správci příslušného povodí a lesŧ, které jsou rozhodnutím 
přímo dotčeny.  
Vyhodnocení námitek a připomínek účastníkŧ řízení: V prŧběhu řízení – dopisem ze dne 10.09.2015 
pod č.j.MÚVB/6577/2015 uplatnila poţadavek Obec Níhov,Níhov č.p.17,594 55 Dolní Loučky.Obec 
Níhov poţaduje splnění podmínek souhlasu vlastníka s umístěním zařízení na pozemku a vstupu na 
pozemek a s realizací díla ze dne 3.4.2015 a dále poţaduje,aby přístřešky byly osvětleny včetně 
přístupových tras aţ po silnici III.tř. vedoucí do obce.Dále poţadují zpevnění ţivičným nebo 
betonovým povrchem. K tomuto poţadavku bylo investorem stavby – SŢDC,st. organizací ,Stavební 
správa východ,Nerudova 1,772 58  zasláno dne 15.10.2015 pod č.j.MÚVB/7476/2015 vyjádření ,ve 
kterém investor se všemi podmínkami uvedenými ve smlouvě ze dne 3.4.2015 a v dopise ze dne 
9.9.2015 souhlasí.  
Stavební úřad posoudil předloţenou ţádost o vydání  územního  rozhodnutí zejména  
z hlediska souladu s ustanoveními § 37 a § 45  správního řádu,  § 86 stavebního zákona, § 3 odst. 1 
a přílohy č. 1 vyhl. č.503/2006 Sb., dále posoudil ţádost o vydání územního rozhodnutí a předloţené 
podklady dle  § 90  stavebního  zákona  shledal, ţe záměr  ţadatele je :   
 
a) v souladu s platnými Územními  plány obcí ,ve kterých se záměr bude realizovat, neboť je navrţen 
ve  stávajících  plochách ţelezniční dopravy,kde je navrţený záměr přípustný, 
b) umístění souboru  staveb je v souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s charakterem 
území, s poţadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 
c) je v souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,zejména 
s obecnými poţadavky na vyuţívání území, 
d) je v souladu s poţadavky na veřejnou a dopravní technickou infrastrukturu,  
e) je v souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů,které jsou výše uvedeny. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad 
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předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je 
do podmínek rozhodnutí.  
V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níţe uvedená 
závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a další doklady a to: 
KrÚ Kraje Vysočina,Odbor ŢP,Ţiţkova 57,58733 Jihlava ze dne 3.12.2013 pod č.j.20.11.2013 – 
Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000),Krajský úřad 
Jihomoravského Kraje,Odbor ţivotního prostředí,Ţerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno ze dne 
6.12.2013 pod č.j.JMK 133398/2013 – stanovisko orgánu ochrany přírody k moţnosti existence 
významného vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000, Lesy ČR,s.p.,správa tokŧ – Oblast 
Povodí Dyje,Brno vyjádření k územnímu řízení ze dne 17.6.2015 pod č.j.1053/13 a vyjádření 
k územnímu řízení ze dne 1.4.2015 pod č.j.10531/13, ČR,s.p.Lesní správa Náměšť nad 
Oslavou,Zámecká 6,675 71 Náměšť nad Oslavou – vyjádření k DÚR ze dne 27.3.2015 pod 
č.j.LCR145/000488/2015,Obec Dolní Loučky ze dne 19.6.2014,Správa a údrţba silnic 
Jihomoravského kraje,Ţerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno – vyjádření k PD pro ÚŘ ze dne 25.3.2015 
pod č.j.4100/2015,Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,Kosovská 16,586 
01 Jihlava,odd.T.S.,Jihlavská 1,591 01 Ţďár nad Sázavou – vyjádření k projektu pro ÚŘ ze dne 
14.4.2015 pod č.j.KSAUSPO/2651/2015 a vyjádření k projektu pro ÚŘ ze dne 24.8.2015 pod 
č.j.KSAUSPO/9651/2015,Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor ŢP Ţerotínovo náměstí 3/5,601 
82 Brno – závěr zjišťovacího řízení ze dne 30.7.2014 pod č.j.JMK 70333/2014,Česká inspekce 
ţivotního prostředí ,Obl. Inspektorát Brno – vyjádření k oznámení záměru  dle zákona č.100/2001 Sb. 
o pos. Vlivŧ na ŢP ze dne 15.7.2014 pod č.j.ČIŢP/47/ŘI/140780 002/14/BLV,Česká inspekce 
ţivotního prostředí ,Obl. Inspektorát Havlíčkŧv Brod,Bělohradská 3304,580 01 Havlíčkŧv Brod – 
vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení  ze dne 16.7.2015 pod 
č.j.ČIŢP/46/PP/1410921.002/14/HZH,KHS Jihomoravského Kraje se sídlem v Brně,Jeřábkova 4,602 
00 Brno – vyjádření ke zjišťovacímu řízení ze dne 23.7.2014 pod č.j.KHSJM 
28873/2014/BM/HOK,KHS Kraje Vysočina,ÚP Ţďár nad Sázavou,Tyršova 3,591 01 Ţďár nad 
Sázavou – vyjádření ke zjišťovacímu řízení ze dne 16.7.2014 pod 
č.j.KHSV/13066/2014/ZR/HOK/Roh,Krajský úřad Kraje Vysočina,Odbor dopravy a SH,Ţiţkova 57,587 
33 Jihlava ze dne 11.7.2014 pod č.j.KUJI 47957/2014 – vyjádření k záměru,Krajský úřad Kraje 
Vysočina,Odbor ŢP a zem.,Ţiţkova 57,587 33 Jihlava – stanovisko k Oznámení záměru dle 
z.č.100/2001 Sb. ze dne 10.7.2014 pod č.j.KUJI47354/2014,Městský úřad Tišnov,odbor ŢP,Radniční 
14,666 19 Tišnov – vyjádření k zjišťovacímu řízení podle z.č.100/2001 Sb. ze dne 9.7.2014 pod 
č.j.MUTI 14791/2014/OŢP/Ce,MěÚ Velké Meziříčí,Odbor ŢP,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí  - 
vyjádření k posuzování záměru vlivŧ na ŢP ze dne 11.7.2014 pod č.j.ŢP/22116/2014/3771/2014- 
pa,MěÚ Velké Meziříčí,Odbor  ŢP,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí- souhlas k trvalému odnětí 
zem. pŧdy ze ZPF ze dne 21.8.2015 pod č.j.ŢP/30491/2015/4306/2015-RYBAR,MěÚ Tišnov,odbor 
dopravy,Náměstí Míru 346,666 19 Tišnov – Rozhodnutí povolení stavy v silničním ochranném pásmu  
ze dne 8.9.2015 pod č.j.MUTI 21891/2015/OD/Dv-2,Správa a údrţba silnic Jihomoravského 
kraje,Ţerotínovo nám. 3/5,601 82 Brno – vyjádření k ÚŘ ze dne 4.7.2015 pod č.j.152/2014,Krajská 
správa a údrţba silnic Vysočiny,odd.TS.,Jihlavská 1,591 01 Ţďár nad Sázavou – vyjádření k projektu 
– mostní objekty ze dne 27.6.2014 pod č.j.KSAUSPO/21331/2014,Povodí Moravy,s.p.,Dřevařská 
11,601 75 Brno – vyjádření k DÚR ze dne 21.7.2014 pod č.j.PM029632/2014-203/Fi, vyjádření ze dne 
21.7.2014 pod č.j.PM029625/2014-203/Fi,vyjádření ze dne 29632/2014-203/Fi,vyjádření ze dne 
21.7.2014 pod č.j.PM029632/2014-203/Fi,vyjádření ze dne 21.7.2014 pod jč.j.PM29626/2014-203/Fi, 
MěÚ Tišnov,dodbor ŢP,nám.Míru 111,666 19 Tišnov – závazné stanovisko k k zásahu do VKP ze 
dne 16.9.2014 pod č.j.MUTI19296/2014/OŢP/Va,MěÚ Tišnov ,Odbor stavebního řádu,Náměstí Míru 
346,666 19 Tišnov  – koordinované závazné stanovisko k PD pro ÚŘ a ST.P ze dne 26.3.2015 pod 
č.j.MUTI 7024/2015,KrÚ Kraje Vysočina,Odbor ŢP a zem,Ţiţkova 57,587 33 Jihlava – stanovisko pro 
účel vydání ÚR k projektu „Vliv stavby na ŢP“ ze dne 10.9.2014 pod jč.j.KUJI61049/2014,MěÚ 
Tišnov,odbor ŢP,Nám.Míru 111,666 19 Tišnov závazné stanovisko vodoprávního úřadu ze dne 
28.4.2015 pod č.j.MUTI 9505/2015/OŢ/Sch,KHS Kraje Vysočina,ÚP Ţďár nad Sázavou ,Tyršova 
3,591 01 Ţďár nad Sázavou – stanovisko k dokumentaci pro ÚŘ ze dne  17.9.2014 pod 
č.j.111535/14,KHS Jihomoravského Kraje se sídlem v Brně,Jeřábkova 4,602 00 Brno – závazné 
stanovisko k ÚŘ ze dne  18.9.2014 pod č.j.KHSJM 37144/2014/BM/HOK,Krajský úřad 
Jihomoravského Kraje,Odbor ŢP,Ţerotínovo nám.3/5,601 82 Brno – vyjádření k ÚŘ ze dne 29.9.2014 
pod č.j.JMK 98 239/2014,MěÚ Velké Meziříčí,Odbor výstavby a RR,Radnická 29/1,594 13 Velké 
Meziříčí – koordinované závazné stanovisko k ÚŘ ze dne  7.4.2015 pod 
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č.j.VÝST/9210/2015/830/2015-pacal,MěÚ odbor ŢP,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí – závazné 
stanovisko vodoprávního úřadu  ze dne 9.4.2015 pod č.j.ŢP/13773/2015/2193/2015-vrano,NIPI 
Bezbariérové prostředí,o.p.s.,Havlíčkova 4481/44,586 01 Jihlava – stanovisko k dokumentaci pro ÚŘ 
ze dne 23.3.2015 pod č.j.8114-097150030,Město Velká Bíteš,Odbor majetkový,Masarykovo náměstí 
87,595 01 Velká Bíteš – vyjádření ke stavbě ze dne 1.4.2015 pod .č.j.MÚVB 
1734/15/MAJ/KUD,Dráţní úřad ,Nerudova 1,779 00 Olomouc – závazné stanovisko k vydání ÚŘ ze 
dne 31.3.2015 pod jč.j.MO-SOO0427/23015-2/Vb,Ministerstvo vnitra-gen.ředitelství HZS 
ČR,Kloknerova 2295/26, Praha 414,148 01 – závazné stanovisko na úseku poţární ochrany,HZS 
Kraje Vysočina,krajské ředitelství ,Ke Skalce 32,586 04 Jihlava ze dne 19.8.2015 pod č.j.HSJI-3949-
3/P-2015- závazné stanovisko na úseku poţární ochrany ze dne 19.8.2015 pod č.j.HSJI-3949-3/P-
2015,HZS Jihomoravského kraje,Krajské ředitelství,Zubatého 1,614 00 Brno – závazné stanovisko na 
úseku poţární ochrany ze dne 16.4.2015 pod č.j.HSBM-6-39-6/1-OPST-2015,Národní památkový 
ústav,územní odborné pracoviště v Brně,nám.Svobody 8,601 54 Brno – vyjádření k PD pro územní 
řízení ze dne 21.4.2015 pod č.j.NPÚ-371/21447/2015,Obec Březské,Březské č.p.55,594 53 Osová 
Bítýška – vyjádření ze dne 6.8.2013 a  4.9.2015,Obec Katov,Katov č.p.29,594 55 Dolní Loučky – 
vyjádření k IS ze dne 29.7.2013 a vyjádření  k PD pro ÚR ze dne 26.3.2015,Obec Lubné,594 51 
Křiţanov – vyjádření ze dne 17.6.2013 a 21.4.2015 a vyjádření k dopravním trasám ze dne 
2.5.2015,Národní památkový ústav,ÚP v Telči,Hradecká 6,588 56 Telč – vyjádření k PD ze dne 
11.5.2015 pod č.j.NPÚ-372/34896/2015,Ministerstvo obrany,sekce ekonomická a majetková,odbor 
úz. zájmŧ a řízení programŧ nemovité infrastruktury,Svatoplukova 84,615 00 Brno – závazné 
stanovisko k územnímu řízení ze dne 10.6.2015 pod č.j.55489/2015-8201-OÚZ-BR,Policie ČR 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inţenýrství BM 
a BO Kounicova 24,611 32 Brno – vyjádření k dokumentaci pro ÚŘ a ST.P. ze dne 10.7.2015 pod 
č.j.KRPB-60403-2/ČJ-2015-0600DI-SKO,Ministerstvo obrany,sekce ekonomická a majetková,odbor 
úz. zájmŧ a řízení programŧ nemovité infrastruktury,Teplého 1899,530 02 Pardubice - závazné 
stanovisko  ke stavbě ze dne 23.6.2015 pod č.j.42841/2015-8201-OÚZ-PCE,MěÚ Tišnov,odbor 
ŢP,nám.Míru 111,666 19 – závazné stanovisko – souhlas s vedením trasy ze dne 1.7-2015 pod 
jč.j.MUTI 16869/2015/OŢP/Sch,Lesy ČR,s.p.,Lesní správa Černá Hora,U Selkova 548,679 21 Černá 
Hora – vyjádření ke stavbě ze dne 13.7.2015 pod č.j.LCR144/001605/2015,Správa a údrţba silnic 
Jihomoravského kraje,Ţerotínovo náměstí  3/5,601 82 Brno – vyjádření k dopravním trasám k PD ze 
dne 18.5.2015 pod č.j.7196/2015,Obec Křiţínkov ,Křiţínkov č.p.5,594 53 Osová Bítýška – vyjádření 
k dopravním trasám v obci ze dne 21.5.2015,Obec Níhov,Níhov č.p.17,594 55 Dolní Loučky – 
vyjádření k dopravním trasám ze dne 12.6.2015,vyjádření VAS,a.s.Ţďár nad Sázavou,Studentská  
1133,591 21 Ţďár nad Sázavou- vyjádření k PD k územnímu a st. řízení ze dne 23.7.2013 pod 
č.j.ZR/3608/2013-Še, RWE Distribuční sluţby,s.r.o.,Plynárenská 499/1,657 02 Brno – vyjádření 
k povolení stavby – územní reţim ze dne 3.9.2015 pod č.j.500117327,SŢDC,st. organizace Oblastní 
ředitelství Brno,Kounicova 26,611 43 Brno – vyjádření k podzemním sítím ve správě ST Jihlava ze 
dne 22.7.2013 pod č.j.11820/2013-OR BNO/ST Jhi,ČD,a.s. Regionální správa majetku 
Brno,Kounicova 688/26,611 43 Brno – vyjádření k existenci sítí ze dne 25.7.2013 pod 
č.j.1920/RSM/2013,E.ON Servisní ,s.r.o.,  F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice – 
vyjádření o existenci sítí ze dne  27.4.2015 pod č.j.P11356-16058445,E.ON ČR,s.r.o.,F.A.Gerstnera 
2151/6,370 49 České Budějovice – smlouva o připojení lokální distribuční soustavy ze dne 
24.4.2015,ČD Telematika a.s.,Pernerova 2819/2a,130 00 Praha 3 – souhrnné stanovisko ČD – 
Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŢDC s.o. ze dne 
23.4.2015,Lesy ČR,s.p. Lesní práva Černá Hora ,U Selkova 548,679 21 Černá Hora ze dne 
30.7.2013 pod č.j.LCR 144/001558/2013 – vyjádření k přípravné dokumentaci ze dne 30.7.2014 pod 
č.j.LCR 144/001558/2013,Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje,Ţerotínovo náměstí 3/5,601 
82 Brno – vyjádření k PD – dopravní trasy ze dne 18.5.2015 pod č.j.7196/2015,Telefónica CR,a.s. Za 
Brumlovkou 266/2,140 22 Brno ze dne 12.7.2013 pod č.j.616992/13 – vyjádření o existenci sítí,02 
CR,a.s.,Za Brumlovkou 266/2,140 22 Brno – doplňující podmínky ochrany vedení sítě el. komunikací 
ze dne 9.4.2015 pod č.j.POS-616992/13zpr,Úřad pro civilní letectví,Letiště Ruzyně,160 08 Praha 6 -
vyjádření ze dne  25.7.2013 pod č.j.004115-13-701,dokumentace pro územní řízení,doklady o 
vlastnictví pozemkŧ,vyjádření  - souhlasy vlastníkŧ dotčených pozemkŧ,  smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Jihomoravským krajem,Brno a SŢDC,s.o.,Praha,plnou 
mocí k zastupování a dokladem o zaplacení správního poplatku.    
Jelikoţ v prŧběhu  řízení  stavební  úřad neshledal dŧvody, které by bránily vydání územního 
rozhodnutí o umístění souboru  staveb,rozhodl stavební úřad na základě výše uvedených skutečností 
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dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění souboru staveb tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 

 

Poučení o odvolání 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru 

územního plánování a stavebního řádu KrÚ Kraje Vysočina, podáním učiněným u zdejšího 
stavebního úřadu.   
Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odŧvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náleţitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a 
musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem 
je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeţ mu 
předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, ţe se 
domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisŧ tak, aby 
jeden stejnopis zŧstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisŧ, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.  
 
Upozornění: 
Územní rozhodnutí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. 
V souladu s ust. § 93 odst. 4 stavebního zákona nepozbude však platnosti, jestliţe v této lhŧtě bude 
podána úplná ţádost o stavební povolení. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu 
trvání stavby či zařízení,nedošlo –li z povahy věci k jejich konzumaci.  

 
Ing. Ladislav Homola   
vedoucí odboru výstavby a  ŢP 
Městského  úřadu  Velká  Bíteš       
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyměření správního poplatku: 

 
Správní poplatek  za vydání rozhodnutí v celkové  výši 20.000,- Kč byl stavebním úřadem vyměřen 
podle přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisŧ, a to  
části I, pol.17, bod 1, písm. f) .  Správní poplatek byl ţadatelem uhrazen ve vyměřené výši 20.000,- 
Kč převodem na účet města Velká Bíteš dne  29.07.2015.    
 
Počet stran: 33  
Počet příloh: 1 - ověřený situační výkres (volná příloha pro ţadatele) 
 
Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá ţadateli jedno vyhotovení 
územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou.  
 
Rozdělovník: 

Doručí se:  

Účastníci  řízení  (doporučeně do vlastních rukou): 

Podle ustanovení § 85 odst.1 písm.a)  stavebního zákona: ( ţadatel) 
 1.SUDOP BRNO,spol.s r.o.,Kounicova Brno,611 36 Brno  (zastupující Správu ţel. dopravní 
cesty,st.org.Dláţděná 1003/7,110 00 Praha) 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252379'&ucin-k-dni='1.1.2012'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252392'&ucin-k-dni='1.1.2012'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252382'&ucin-k-dni='1.1.2012'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252382'&ucin-k-dni='1.1.2012'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252337'&ucin-k-dni='1.1.2012'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252393'&ucin-k-dni='1.1.2012'
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Podle ustanovení § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona:(obce ,na jejichţ území se má záměr 
realizovat) 

 2.Obec Újezd u Tišnova,Újezd u Tišnova č.p.28,594 55 Dolní Loučky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 3.Obec Říkonín,Říkonín č.p.16, 594 51 Křiţanov 

 4.Obec Ţďárec, Ţďárec č.p.42, 594 56 Ţďárec 

 5.Obec Lubné,Lubné č.p.29,594 51 Křiţanov 

 6.Obec Kuřímská Nová Ves ,Kuřímská Nová Ves č.p.50,594 55 Dolní Loučky  

 7.Obec Níhov,Níhov č.p.17,594 55 Dolní Loučky  

 8.Obec Katov,Katov č.p.29,594 55 Dolní Loučky  

 9.Obec Březské,Březské č.p.55,594 53 Osová Bítýška 

10.Obec Křiţínkov,Křiţínkov č.p.5,594 53 Osová Bítýška 

11.Obec Vlkov ,Vlkov č.p.104,594 53 Osová Bítýška                                        

 

Účastníci  řízení  (doporučení veřejnou vyhláškou dle § 144 odst.6 správního řádu): 

Podle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona (vlastníci pozemků nebo stavby,na kterých se 
má poţadovaný záměr uskutečnit): 
12.SŢDC ,st.organizace,Dláţděná 1003/7,110 00 Praha 1 
13.Jihomoravský kraj,Ţerotínovo náměstí 449/3,Veveří 602 00 Brno 
14.České dráhy,a.s.,nábřeţí Ludvíka Svobody 1222/12,Nové Město,110 00 Praha 1 

15.Lesy České republiky, s.p.,Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové 
16.ČR,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeţí 390/42,128 00 Praha 2 

17.Obec Říkonín,Říkonín č.p.16, 594 51 Křiţanov 

18.Obec Ţďárec, Ţďárec č.p.42, 594 56 Ţďárec 

19.Obec Níhov,Níhov č.p.17,594 55 Dolní Loučky  

20.Obec Katov,Katov č.p.29,594 55 Dolní Loučky  

21.Obec Březské,Březské č.p.55,594 53 Osová Bítýška 

22.Obec Křiţínkov,Křiţínkov č.p.5,594 53 Osová Bítýška 

23.Obec Vlkov ,Vlkov č.p.104,594 53 Osová Bítýška                                        

24.Obec Křoví,Křoví č.p.32,594 54 Křoví 
25.Obec Osová Bítýška,Osová Bítýška č.p.3,594 53 Osová Bítýška 
26.Obec Záblatí,Záblatí č.p.47,594 53 Osová Bítýška 

27.Město Velká Bíteš,Masarykovo náměstí 87,595 01 Velká Bíteš  
28.Kraj Vysočina, Ţiţkova 1882/57,586 01Jihlava 
29.Zejdová Marie, U Potoka 764, 664 34 Kuřim 

30.Buček Karel, č.p. 25, 594 51 Řikonín 
31.Bučková Iva, č.p. 25, 594 51 Řikonín 
32.Sedmidubský Bohuslav, Ostrov 6, 594 51 Ţďárec  

33.Kopřiva Lukáš, č.p. 111, 594 56 Ţďárec 
34.Štursa Vladimír, č.p. 67, 594 56 Ţďárec 
35.Vaverková Marie, Marie Kudeříkové 1005/9, Ţidenice, 636 00 Brno 

36.Kvasnica Ignác, neznámá adresa 
37.Pařízková Emilie, neznámá adresa  
38.Pestr Jiří, č.p. 12, 594 51 Lubné 

39.Paták Miloslav Ing., č.p. 2, 594 51 Lubné 
40.Bábor Jiří, č.p. 32, 594 51 Lubné 
41.Poţárová Jana, Jáchymov 38, 594 53 Velká Bíteš  

42.Ventrubová Martina, Jáchymov 8, 594 53 Velká Bíteš  
43.Karmazín Pavel, č.p. 5, 594 51 Lubné 
44.Rozsypal František, č.p. 179, 594 55 Dolní Loučky  

45.Rozsypalová Marie, č.p. 179, 594 55 Dolní Loučky  
46.Janíček František, č.p. 7, 594 51 Lubné, Janíčková Marie, č.p. 7, 594 51 Lubné 
47.Bábor Jan, č.p. 7, 594 51 Lubné  

48.Báborová Marie, č.p. 7, 594 51 Lubné 
49.Sedlák Jaroslav Ing., Oblá 458/77, Nový Lískovec, 634 00 Brno 
50.Špičková Hana Mgr., Mezicestí 1698/19, Líšeň, 628 00 Brno 

51.Havířová Drahomíra, č.p. 144, 594 55 Dolní Loučky  
52.Valoušková Iva, č.p. 4, 594 51 Lubné  
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53.Vojta Josef 664 42 Modřice 
54.Vojtová Anna, 664 42 Modřice 
55.Pavlíčková Hana Ing., č.p. 91, 594 55 Níhov  

56.Tučková Eva, č.p. 54, 543 51 Špindlerŧv Mlýn 
57.Tučková Věra Bc., č.p. 15, 594 51 Lubné 
58.Pestr František, č.p. 30, 594 51 Lubné 

59.Pestr Martin, č.p. 30, 594 51 Lubné 
60.Šťávová Emilie, č.p. 36, 594 55 Katov 
61.Urbánek Libor, č.p. 56, 594 55 Katov 

62.Kamínek Miroslav, č.p. 65, 594 53 Březské  
63.Procházková Věra, č.p. 188, 594 53 Osová Bítýška 
64.Veselá Marie, č.p. 26, 594 53 Březské 

65.Káňa Zdeněk, Tišnovská 471, 595 01 Velká Bíteš  
66.Brychta Zdeněk, Chobŧtky 453, 595 01 Velká Bíteš  
67.Bouček Ladislav, č.p. 7, 594 53 Březské 

68.Brychta Zdeněk, Chobŧtky 453, 595 01 Velká Bíteš  
69.Sýkora Miloš , č.p. 63, 594 53 Březské 
70.Sýkorová Marie, č.p. 63, 594 53 Březské 

71.Krčma Pavel, č.p. 21, 594 51 Milešín 
72.Krčmová Jana, č.p. 21, 594 51 Milešín 
73.Krčma Zdeněk, č.p. 16, 594 53 Březské 

74.ng. Káňa Bohumil, č.p. 5, 594 53 Březské 
75.Káňová Marie, č.p. 5, 594 53 Březské 
76.Holánek Jaroslav, č.p. 8, 594 53 Březí 

77.Lacinová Marie, č.p. 21, 594 53 Březské 
78.Musil Lubomír, Návrší 154, Janovice, 595 01 Velká Bíteš  
79.Kříţ Josef, č.p. 13, 594 53 Křiţínkov 
80.Dvořáček Jaroslav, č.p. 2, 594 53 Křiţínkov 

81.Chlup Jiří, č.p. 3, 594 53 Křiţínkov 
82.Chlupová Dagmar, č.p. 3, 594 53 Křiţínkov 
83.Skřivánek Boleslav Ing., Svatopluka Čecha 1144/36, Královo Pole, 612 00 Brno 

84.Flek Vlastimil, č.p. 40, 59455 Katov 
85.Urbánek Miloš, č.p. 37, 594 55 Katov 
86.Veselý Josef č p 55 594 53 Křiţínkov 

87.Veselá Alena, č.p. 55, 594 53 Křiţínkov 
88.Urbánek Miloš, č.p. 37, 594 55 Katov 
89.Musil Josef, č.p. 19, 594 53 Křiţínkov 

90.Vojíková Jana Ing., Jílová 432, 273 61 Velká Dobrá 
91.Dvořáček Vlastimil, Traťová 589/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
92.Buřval Miloš, č.p. 106, 594 53 Vlkov 

93.Buřvalová Petronela, Německého 634, 592 31 Nové Město na Moravě 
94.Vavro Matúš, Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovensko 
 

Podle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona (osoby ,jejichţ vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich ,můţe být úz. 
rozhodnutím přímo dotčeno a osoby,o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis): 
95.Elsnerová Marie, U hřiště 193/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno 

96.Vaverková Marie, Marie Kudeříkové 1005/9, Ţidenice, 636 00 Brno 
97.Kořínek Jiří Ing., Čejkovická 4080/3, Ţidenice, 62800 Brno 
98.Paták Miloslav Ing., č.p. 2, 59451 Lubné 

99.Kugler Tomáš, Hojerova 1468/4, 66434 Kuřim 
100.Musil Jan, č.p. 91, 59453 Vlkov 
101.Dio Petr, Cibulkova 809, Klatovy III, 33901 Klatovy 

102.Ţambŧrková Vlasta Mgr., Šumavská 205, Dolejší Předměstí, 34401 Domaţlice 
103.Řezníček Vlastimil a Řezníčková Věra, č.p. 40, 59453 Vlkov 
104.Kratochvíla Martin, č.p. 4, 59453 Záblatí 

105.Novotný Josef, č.p. 29, 59453 Vlkov 
106.Musil Karel a Musilová Marie, č.p. 8, 59453 Vlkov 
107.Jelínková Marie, Návrší 210, Janovice, 59501 Velká Bíteš  

108.Loupová Marie, č.p. 115, 59453 Vlkov 
109.Prášek Roman, č.p. 10, 59453 Vlkov 
110.Prášková Iva, č.p. 10, 59453 Vlkov 
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111.Míčka Antonín, č.p. 55, 59453 Vlkov 
112.Křenková Milena Mgr., Struhlovsko 1219, Hranice I-Město, 75301 Hranice 
113.Habán Ladislav, č.p. 69, 59457 Vidonín 

114.Musil Jindřich, Druţstevní 586, 59501 Velká Bíteš  
115.Bednářová Alena, Dobrovského 157/1, Královo Pole, 61200 Brno 
116.Műhlhansl Ivo, č.p. 38, 59453 Vlkov 

117.Karmasin František, č.p. 27, 59453 Vlkov 
118.Michal Slavomír Ing., č.p. 33, 59453 Vlkov 
119.Neklapil Josef, č.p. 114, 59453 Vlkov 

120.Spurná Květoslava, č.p. 54, 59453 Vlkov 
121.Spurný Luděk, č.p. 54, 59453 Vlkov 
122.Nováková Rŧţena, č.p. 24, 59453 Vlkov 

123.Oulehlová Marie, č.p. 30, 59453 Vlkov 
124.Floch Zdeněk, č.p. 28, 59453 Vlkov 
125.Flochová Ivana, č.p. 28, 59453 Vlkov 

126.Havlát František, č.p. 66, 59453 Vlkov 
127.Pazdera Stanislav, č.p. 56, 59453 Vlkov 
128.Pazderová Marie, č.p. 56, 59453 Vlkov 

129.Pařil Antonín, č.p. 25, 59453 Vlkov 
130.Kočí Jitka Ing. Bc., č.p. 131, 59453 Vlkov 
131.Musil Jindřich, Druţstevní 586, 59501 Velká Bíteš  

132.Neklapil Pavel, č.p. 129, 59453 Vlkov 
133.ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo Náměstí č.p.42,128 00 Praha 2 
134.České dráhy,s.o.,Nábřeţí Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 

135.Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106, 501 68 Hradec Králové 
136.Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje,Ţerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno,oblast 
Brno,Ořechovská 35,619 64 Brno 
137.Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny provoz Ţďár nad Sázavou, Jihlavská č.p.1, 59101 Ţďár nad 

Sázavou 1 
138.VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820, 63801 Brno  
139.E.ON Distribuce a.s.,F.A.Gerstnera č.p.6,370 49 České Budějovice  

140.RWE GasNet,s.r.o., Kliţská  940/96,401 17 Ústí nad Labem 
141.Česká telekomunikační infrastruktura,a.s.,Olšanská 2681/6,130 00 Praha 
142.České dráhy,a.s.RSM Brno,Kounicova 688/26,611 43 Brno 

143.SŢDC Brno,Kounicova 26,611 43 Brno 
144.SŢDC Jihlava, Pávovská č.p.2, 58601 Jihlava 1 
145.SŢDC,s.o. Stavební správy Olomouc, Nerudova č.p.1, 77258 Olomouc  

146.ČD Telematika a.s. ,Pernerova 2819/2a,130 00 Praha 3 
147.ČD Telematika,a.s., Nezamyslova č.p.4374, 61500 Brno 15 
148.Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 60175 Brno 

149.Lesy ČR,oblast Povodí Dyje, Jezuitská č.p.13, 60200 Brno 2 
150.Lesy ČR,s.p.,Lesní správa Náměšť nad Oslavou,Zámecká 6,675 71 Náměšť nad Oslavou  

151.Lesy ČR,s.p.,Lesní správa Černá Hora,U Selkova 548,679 21 Černá Hora 

 
Dotčené orgány: (doporučeně) 
 
152.Dráţní úřad ,sekce stavební oblat Olomouc,Nerudova 1,779 00 Olomouc  
153.Ministerstvo ŢP,Vršovická 65,Praha 10 – Vršovice,100 10 Praha  

154.Krajský úřad Jihomoravského Kraje,Odbor ŢP,Ţerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno 
155.Krajský úřad Jihomoravského Kraje,Odbor dopravy,Ţerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno 
156.Krajský úřad Kraje  Vysočina odbor ŢP a zem. Ţiţkova č.p.1882, 58733 Jihlava  

157.Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Ţiţkova č.p.1882, 58733 Jihlava 
158.Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,Krajské ředitelství,Zubatého 1,614 00 Brno  
159.Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina,ÚO Jamská  2231,591 01 Ţďár nad Sázavou 

160.Krajská hygienická stanice Jihomoravského Kraje se sídlem v Brně,Jeřábkova 4,602 00 Brno 
161.Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina,ÚP Tyršova 3, 59101 Ţďár nad Sázavou 1 
162.Ministerstvo obrany ČR,sekce ekonomická a majetková,odbor ochrany územních zájmŧ a řízení 

programŧ nemovité infrastruktury,Svatoplukova 84,615 00 Brno - Ţidenice 
163.Ministerstvo obrany ČR,sekce ekonomická a majetková,odbor ochrany územních zájmŧ a řízení 
programŧ nemovité infrastruktury, Teplého č.p.1899, 53002 Pardubice 2 

164.Městský úřad Tišnov,odbor územního plánování ,nám.Míru 346,666 19 Tišnov 
165.Městský úřad Tišnov,odbor ŢP,Radniční 14,666 19 Tišnov 
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166.Městský úřad  Velké Meziříčí, odbor dopravy a SH, Radnická č.p.29, 59413 Velké Meziříčí 
167.Městský úřad  Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR, Radnická č.p.29, 59413 Velké Meziříčí 
168.Městský úřad Velké Meziříčí, odbor ŢP, Radnická č.p.29, 59413 Velké Meziříčí 

169.ČIŢP,obl.inspektorát Havlíčkŧv Brod,Bělohradská 3304,580 01 Havlíčkŧv Brod  
170.ČIŢP,obl.inspektorát Brno,Lieberzeitova 14,614 00 Brno 
171.Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,spec.prac. dopravního inţenýrství BM a 

BO,Kounicova 24,611 32 Brno 
172.Policie ČR,Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ,Vrchlického  46,587 24 Jihlava (adresa pro 
doručení DI Ţďár nad Sázavou,Nám.Republiky č.p.69,591 20 Ţďár nad Sázavou) 

Na vědomí: 
173.Městský úřad Tišnov,odbor stavebního řádu,Náměstí Miru 346,666 19 Tišnov 

 

Tento dokument č.j.MÚVB/7355/15/VÝST/BAL-773/2015/BAL ze dne 02.11.2015 musí být vyvěšen na 
úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš a příslušných obcí – Újezd u Tišnova,Říkonín,Ţďárec,Kuřímská 
Nová Ves,Níhov,Katov,Březské,Křiţínkov,Vlkov,Lubné po dobu nejméně 15 dnŧ a současně musí být 

zveřejněn zpŧsobem umoţňujícím  dálkový přístup podle § 25 odst.2 správního řádu.  

Doklad o tom,ţe tento dokument byl vyvěšen a  zveřejněn na úředních deskách příslušných obcí musí  být 
po uplynutí stanovené lhŧty  zaslán na stavební úřad Velká Bíteš.  

 

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

 

 

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení         Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 

 

 

Razítko:                                                                    Razítko:  

 

 

V elektronické podobě                                             V elektronické podobě 

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

 

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

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

Razítko:                                                                    Razítko   
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