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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Státní pozemkový úřad České republiky, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, IČO
01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha,
kterého zastupuje Agroprojekt PSO, IČO 41601483, Slavíčkova 840, 638 00 Brno
(dále jen "stavebník") dne 23.10.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Polní cesta C1
na pozemcích parc. č. 5045, 5053, 5125, 5153, 5165, 5505 v katastrálním území Lomy u Jemnice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Trasa komunikace - připojení bude na silnici III/41003 zprava ve směru Lomy - Borová. Konec
úprav bude v km 1,402 napojením na stávající polní cestu C2. Niveleta vozovky polní cesty C1 je
navržena tak, aby bilance zemi byla pokud možno vyrovnaná, ale zároveň splňovala požadavek, aby
niveleta vozovky co nejvíc kopírovala okolní terén. Jedná se o jednopruhovou polní cestu kategorie
P 4,0/20. jízdní pás vozovky bude tvořit jeden jízdní pruh o šířce 3,0 m s oboustrannými krajnicemi
o šířce 0,5 m zpevněným drceným kamenivem. Volná šířka vozovky bude 4,0 m. Zemní pláně bude
mít v celé trase levostranný příčný sklon o hodnotě 3%, příčný sklon vozovky bude taky levostranný
a bude mít hodnotu 2,5%. Odůvodnění vozovky komunikace bude řešeno levostrannou drenáží s
perforovaných trubek PVC DN 200 mm, uloženou pod krajnicí vozovky, s postupným vyústěním do
odlehčovacích a zasakovacích štěrkových jímek a příp. stávajícího propustku či stávajícího příkopu.

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
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15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny
Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 5058, 5059, 5060, 5062, 5063, 5064, 5104, 5124, 5127, 5128, 5134, 5135, 5136, 5154,
5155/1, 5155/2, 5163, 5166, 5167, 5168, 5177, 5178, 5179, 5126 v katastrálním území Lomy u
Jemnice

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Moravské Budějovice a Obecního
úřadu Lomy po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty
druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ………………………………..

Datum sejmutí: …………………………………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…………

V elektronické podobě
zveřejněno do: ………………………..…………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Obecní úřad Lomy žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Agroprojekt PSO, IDDS: 784cctd
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
obec Lomy, IDDS: wmqbg9b
Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb
evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 5058, 5059, 5060, 5062, 5063, 5064, 5104, 5124, 5127, 5128, 5134, 5135, 5136, 5154,
5155/1, 5155/2, 5163, 5166, 5167, 5168, 5177, 5178, 5179, 5126 v katastrálním území Lomy u
Jemnice
dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát,
IDDS: x9nhptc
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w
Městský úřad Jemnice, odbor výstavby a život. prostředí, IDDS: uy3bdu8
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2

