Městský úřad Pelhřimov
oddělení silničního hospodářství
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
__________________________________________________________________________________
Č.j.: OSH/344/2020-2/Kr

V Pelhřimově dne 27.7.2020

Stavebník:
Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací listiny
KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16 zastoupená na základě plné moci právnickou osobou Projekční
kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, Osová 717/20, 625 00 Brno

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 22.7.2020 podal stavebník Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě
dodatku č. 1699 Zřizovací listiny KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16 zastoupená na základě plné moci
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, Osová 717/20, 625 00 Brno žádost o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu:

,,III/112920 Leskovice – most ev.č.12920-1“
umístěné na pozemku dle KN parc.č. 34/1, 34/6, 221/8, 349/2, 374/3, 1175 v k.ú. Leskovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Předmětná stavba obsahuje:
SO 201 Most ev.č. 12920-1
Jedná se o demolici stávajícího nadjezdu mostu ev.č. 12920-1 nad silnicí č. I/19 a jeho náhradou novou mostní
konstrukcí s chodníkem.
Městsk úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství jako věcně a místně příslušný speciální stavební
úřad 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 podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního
a stavebního řízení a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, u p o u š t í ve smyslu § 94m odst. 3
stavebního zákona od ústního jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení musí
být uplatněny ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů
obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
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Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je možné
nahlédnout u Městského úřadu v Pelhřimově, oddělení silničního hospodářství (Pondělí, středa od 8:00 do 17:00 a
úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 do 14:00). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce
písemnou plnou moc.
Městský úřad v Pelhřimově, oddělení silničního hospodářství současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních
dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí,
které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě
potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu v Pelhřimově, oddělení silničního
hospodářství. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro
námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i
podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho
oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K
námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu
námitku neuplatnil.
Ing. Jiří Krupka
vedoucí oddělení silničního hospodářství
MěÚ Pelhřimov
Rozdělovník:
Účastníci společného územního a stavebního řízení:
 Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací
listiny KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16 zastoupená na základě plné moci Projekční kancelář
PRIS spol. s r.o., IDDS: 64uu6mg
 ŘSD, správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
 Obec Leskovice, IDDS: c44anzw
 Bartáček Miroslav, Mezilesí 512/99, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
 Dvořák Jaroslav, 394 14 Leskovice 48
 E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz
Dotčené orgány:
 Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
 Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
 KÚ Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, IDDS: ksab3eu
 Policie ČR, Dopravní inspektorát Pelhřimov, IDDS: x9nhptc
 HZS Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v
 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q
 Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

Na vědomí:
 SŽ, s.o., IDDS: uccchjm

Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 336, e-mail: krupka.j@mupe.cz, www: www.mupe.cz
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