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Sp. zn.: ODSH 242/2022 PM/SP 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) 
jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen „stavební zákon“) a § 16 zákona o pozemních komunikacích obdržel dne 17. 2. 2022 žádost 
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupeného na 
základě Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava o vydání 
stavebního povolení. 
 
Krajský úřad na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení dle § 115 stavebního 
zákona vydává 

 
S T A V E B N Í  P O V O L E N Í , 

 
kterým  p o v o l u j e  stavbu: 

 

„I/37 hranice kraje – Ždírec nad Doubravou“ 
 
V rozsahu následujících stavebních objektů: 

 SO 020 – příprava území 

 SO 101 – Silnice I/37; km 83,615 – 85,566 

 SO 102 – Silnice I/37; km 85,566 – 86,066 (Údavy) 

 SO 103 – Silnice I/37; km 86,066 – 89,830 

 SO 104 – Silnice I/37; km 89,830 – 90,008 (Ždírec) 

 SO 105 – Propustky 

 SO 181 – Dopravně inženýrská opatření 

 SO 190 – Dopravní značení 

 SO 201 – Most ev. č. 37-042 

 SO 250 – Zpevnění svahu v obci Údavy 
 
 
Pozemky nebo stavby dotčené stavbou: 
k. ú. Možděnice pozemek p. č. dle KN: 
703 

k. ú. Kocourov u Slavíkova pozemek p. č. dle KN: 
301 
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k. ú. Údavy pozemek p. č. dle KN: 
338/1, 370/1, 314/1 

k. ú. Rovný pozemek p. č. dle KN: 
680 

k. ú. Horní Studenec p. č. dle KN: 
725 

k. ú. Ždírec nad Doubravou p. č. dle KN: 
429/2, 429/11, 429/10, 275/21, 215/17, 275/1, 429/9, 429/1, 429/8, 429/6, 429/5 

 

Opravou silnice I/37 bude dotčena pouze stavba silnice I/37, jejímž majetkovým správcem je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha. K dotčení pozemků, na 
kterých je stavba umístěna, nedojde. 

 

Pozemky sousedící se stavbou: 

k. ú. Možděnice pozemek p. č. dle KN: 
639, 652 

k. ú. Kocourov u Slavíkova pozemek p. č. dle KN: 
221/1, 221/7, 218/4, 218/1, 302, 296, 217/4, 217/17, 217/9, 217/5, 223/4, 304, 228, 227, 230/1, 
300, 

k. ú. Údavy pozemek p. č. dle KN: 
148/1, 144/1, 148/8, 149/3, 149/1, 149/4, 337/3, 337/2, 155/1, 179/2, 183/10, 188/1, 188/2, 
188/3, 188/4, 188/6, 352, 188/7, 188/8, 192, 178/1, 177/3, 177/14, 177/7, 196/5, 218, 211, 
196/15, 196/1, st. 44, 357/1, 200/2, 365/2, 357/3, 314/50, 314/51, 338/7, 314/12, 314/36, 314/3, 
st. 27, 313, 312/1, st. 28, 366, 12, 350, 7, 75, 327/4, 316/3, 72, 372, st. 11/1, 315/1, 338/8, 
315/45, 338/10, 6, 1/17, 307/2, 25, 3/1, 3/2, 34, 30, 39, 23, 322, 42/7 

k. ú. Rovný pozemek p. č. dle KN: 
627, 676, 686, 678, 677 

k. ú. Horní Studenec p. č. dle KN: 
316, 305, 319, 313, 371, 732, 372, 300/5, 300/6, 255/89, 255/87, 454/2, 255/83, 755/13, 448/68, 
317, 320/1, 320/2, 370, 731/4, 368, 367/1, 367/2, 360/155, 360/156, 365/41, 365/22, 365/34, 
365/17, 448/1, 448/66, 449, 457/2, 448/67, 459, 462, 448/62, 499, 497, 500, 448/53, 448/60, 
721/1, 513/6, 513/4, 365/20, 365/19, 365/16, 365/14, 365/11, 365/18, 363, 361/1, 361/2, 361/3, 
361/4, 365/3, 501, 365/2, 360/84, 509/2, 509/1, 509/4, 722, 508/1, 508/2 

k. ú. Ždírec nad Doubravou p. č. dle KN: 
197/3, 199/4, 253/14, 215/15, 215/16, 429/14, 196/1, 169/3, 194/13, 429/11, 429/10, 194/2, 
169/2, st. 151/2, 432/15, st. 151/1, 429/7, st. 69/1, 432/5, 432/22, 429/4, 432/19 

 

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice I/37 v úseku od hranic Kraje Vysočina a Pardubického 
kraje po křižovatku se silnicí I/34 ve Ždírci nad Doubravou. Začátek stavby je na hranici kraje 
(km 83,615) a končí na hraně křižovatky v Ždírci nad Doubravou (km 90,008). 

Celková délka rekonstruovaného úseku sinice I/37 je 6393 m. 

Stavba prochází převážně extravilánem, intravilánem obce Údavy a částečně Ždírcem nad 
Doubravou. Z šířkového hlediska bude provedena homogenizace celého úseku. Komunikace 
bude po rekonstrukci odpovídat kategorii S 7,5. Šířka jízdních pruhů bude 3,0 m. V obcích 
Údavy a Ždírec nad Doubravou budou mít jízdní pruhy šířku 3,25 m. 
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Oprava je rozdělena do 4 úseků. 

Extravilán km 83,615 – 85,556 (po Údavy) 

Rekonstrukce bude provedena tak, že dojde k homogenizaci šířkového uspořádání. Komunikace 
je navržena v kategorii S 7,5. Výškově dojde pouze k plynulému výškovému vyrovnání, niveleta 
bude v průměru přizvednuta o 2 cm a bude tak odpovídat průběhu stávajícího stavu. 

Dojde k obnově asfaltových vrstev i sanacím ulámaných okrajů vozovky na šířku min. 1,0 m 
v celé délce. V rámci tohoto stavebního objektu bude, kromě vlastní úpravy vozovky, provedeno 
také vyztužení svahů před mostem ev.č. 37-042, rekonstrukce nezpevněných krajnic 
a pročištění silničních příkopů. Na mostě bude provedena výměna vozovky, zálivky kolem říms, 
nové těsnění dilatačních a pracovních spár, nové PKO svodidel a zábradlí. V rámci stavby 
budou též pročištěny a případně upraveny stávající propustky. Dojde i ke kácení stromů na 
okraji vozovky. 

 

Intravilán km 85,556 – 86,066 (Údavy) 

Rekonstrukce bude provedena ve stávajících šířkách. Šířka vozovky je 6,5 – 7,0 m. Do 
přilehlých chodníků zasahováno nebude. Rovněž silniční obrubníky zůstanou stávající. Výškově 
dojde pouze k plynulému výškovému vyrovnání, niveleta tak bude odpovídat průběhu stávajícího 
stavu. V rámci tohoto objektu dojde také k úpravě autobusového zálivu vpravo směrem na 
Ždírec. Nově bude záliv z cementobetonového krytu. Kromě vlastní úpravy vozovky je před i za 
propustkem v km 85,827 navržena nová opěrná zeď. Na konci obce je navrženo zpevnění svahu 
kamennou rovnaninou. Dojde také k rekonstrukci nezpevněných krajnic a pročištění silničních 
příkopů. 

 

Extravilán km 86,066 – 89,830 (od Údav po Ždírec nad Doubravou)  

Rekonstrukce bude provedena tak, že dojde k homogenizaci šířkového uspořádání. Komunikace 
je navržena v kategorii S 7,5. Výškově dojde pouze k plynulému výškovému vyrovnání, niveleta 
bude v průměru přizvednuta o 2 cm a bude tak odpovídat průběhu stávajícího stavu. U mostu 

ev. č. 37‐042a dojde pouze k výměně obrusné vrstvy. Do příslušenství ani nosné konstrukce 
zasahováno nebude. 

V rámci tohoto stavebního objektu bude, kromě vlastní úpravy vozovky, provedena také 
rekonstrukce nezpevněných krajnic a pročištění silničních příkopů. V rámci stavby budou též 
pročištěny a případně upraveny stávající propustky. 

 

Intravilán km 89,830 – 90,008 (Ždírec nad Doubravou od železničního přejezdu) 

Rekonstrukce bude provedena ve stávajících šířkách. Šířka vozovky je přibližně 7,5 m. Do 
přilehlých chodníků zasahováno nebude. Rovněž silniční obrubníky a přídlažba zůstanou 
stávající. Výškově dojde pouze k plynulému výškovému vyrovnání, niveleta tak bude odpovídat 
průběhu stávajícího stavu. 

 

Výstavba bude prováděna za úplné i částečné uzavírky. Předpokládaná doba realizace je 
4 měsíce. 
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Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala v listopadu 2021 
pod číslem zakázky 21083 společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 469 74 806, 
Osová 717/20, 625 00 Brno, vedoucí projektant Ing. Martin Řehulka, ověřené ve stavebním 
řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu. 

2. Stavební dozor bude vykonávat Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 
140 00 Praha 4 v zastoupení na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy 
Jihlava. 

3. Vstup na pozemky za účelem přípravy, realizace a užívání stavby je věcí soukromoprávního 
ujednání stavebníka s dotčenými vlastníky a dalšími osobami. 

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem 
nebo organizací k tomu oprávněnou. 

5. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. 
Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni. 

6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených 
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich 
odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či 
vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započetím stavebních 
prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. 

7. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí 
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců 
těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. 

8. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit ochranu života osob na staveništi. Dále 
stavebník zajistí, aby bylo dodrženo zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

9. Stavba bude realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb. 
Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník písemně Krajskému Úřadu Kraje 
Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství zhotovitele stavby. 

10. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních 
objektů předmětné stavby. 

11. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům 
i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník 
včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy 
musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do 
prostoru jejich umístění v případě havárie. 

12. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené 
odstavné plochy. 

13. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených 
prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to 
v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně 
stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům). 

14. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů 
(§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 
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Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu 
rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. 

15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci 
půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Časový 
i plošný rozsah prací v blízkosti vodotečí stavebník omezí z tohoto důvodu na nezbytně 
nutnou míru a při stavebních pracích v blízkosti vodotečí bude dbát zvýšené opatrnosti, aby 
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno. Na 
staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo 
zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál. 

16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře 
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti 
z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti 
související s přesunem sypkých materiálů. 

17. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických 
kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány 
pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. Nesmí dojít 
ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrologické 
poměry v daném území 

18. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním 
mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou 
jejich technického stavu. 

19. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění 
staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané 
lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytečná 
zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. 

20. Stavebník zajistí vhodná opatření k zabránění vnosu zemin do vodotečí v období výstavby, 
resp. zajistí jejich průběžné čištění od případných splavenin. 

21. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz § 18d vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení 
zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního 
povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd. 

22. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou 
předloženy příslušnému orgánu ochrany přírody před podáním žádosti o kolaudační souhlas. 

23. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech 
nadzemního či podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a které budou 
zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický 
zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před jejich zahájením podle 
§ 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od 
příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby 
práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným 
souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy. 

24. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na normy upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení 
obsažená v příslušných technických normách. 
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25. Před realizací změn místní úpravy provozu musí stavebník požádat příslušný správní orgán 
o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích ve shodě s projektovou dokumentací. Případné doplnění místní úpravy 
provozu nad rámec projektové dokumentace bude stanoveno před uvedením stavby do 
provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního 
souhlasu. 

26. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do 31. 12. 2022. 

27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku společnosti LESY České 
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové pod č. j. LCR947/000069/2022 
ze dne 9. 2. 2022. 

28. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Chotěboř, 
odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř pod č. j. 
MCH-1774/2022/OSÚŽP/ML, SZ-MCH-576-2022/OSÚŽP/ML ze dne 13. 1. 2022. 

Vyjádření správního orgánu vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství 

a) Investor je povinen do 30 dnů od ukončení stavebních prací nebo k žádosti o užívání 
stavby předložit orgánu odpadového hospodářství veškeré doklady o předání vzniklých 
odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem odpadu 
a kategorií odpadu. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl 
předán, identifikační údaje zařízení (název, IČO a IČZ) a datum předání odpadu. Orgán 
odpadového hospodářství upozorňuje, že čestné prohlášení o ekologické likvidaci 
odpadů nebo obdobný dokument není považováno za doklad prokazující zákonné 
nakládání s odpady. 

b) Původce odpadů musí mít v případě komunálního odpadu, který sám nezpracuje, na 
jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství (ust. § 15 odst. 2 
písm. c) zákona o odpadech). 

29. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu 
Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
pod č. j. MCH-9569/2022/OSÚŽP/VJ, SZ-MCH/2244/2022/OSÚŽP/VJ ze dne 2. 3. 2022. 

a) Stavba bude provedena podle předloženého projektu, který vypracovala pod č. zakázky 
21083 právnická osoba Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, Starý 
Lískovec, 625 00 Brno, IČO 46974806, vypracoval Ing. Radoslav Pučálka, vedoucí 
projektu Ing. Martin Řehulka. 

b) Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména 
závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách. Na stavbě budou k okamžité 
dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie. 

c) V co největší míře bude zamezeno úniku ropných látek z použité mechanizace do 
vodního toku, ostatní vodní linie a jejich okolí. Doporučujeme, aby mechanizace 
používaná při stavbě užívala ekologicky nezávadné pohonné hmoty a oleje, které jsou 
přírodou lehce odbouratelné. 

d) Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových vod. 

e) Po dokončení prací budou pozemky dotčené stavbou upraveny takovým způsobem, aby 
vyhovovaly původnímu způsobu užívání. Křížení s vodními toky musí splňovat normu 
ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi 
a vedeními. 
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f) Veškerý stavební materiál, který bude uložen v blízkosti vodních toků, bude zabezpečen 
tak, aby při deštích nedocházelo k jeho napadání a splavování do toků. V případě 
napadání do koryta vodního toku, musí být beze zbytku odstraněn. Břehy koryt vodních 
toků a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

g) Budou splněny podmínky vyplývající ze stanoviska Lesů ČR, s.p., vydaného pod č. j. 
LCR947/000069/2022 ze dne 09. 02 . 2022: 

 Jedná se o rekonstrukci silnice I/37 v úseku od hranic kraje po křižovatku se silnicí 
1/34 ve Ždírci nad Doubravou. V rámci akce bude provedena rekonstrukce 
vozovkových vrstev (obnova asfaltových vrstev). Na mostku nacházející se na 
Dlouhém potoce bude vybudováno nové zábradlí včetně svodidel. Dále bude 
vybudováno nové zpevnění na vtokové a výtokové části mostu pouze na horních 
částech svahů vodního toku. Před mostem jsou navrženy nové skluzy, které se 
nebudou nacházet na vodním toku. Ostatní vodní toky v naší správě nebudou 
dotčeny. 

 Při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích vodního toku 
skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven při zvýšených 
průtocích či vydatných srážkách. Nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, 
tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami 
z případné mechanizace. V případě že, dojde k zanesení toku použitým materiálem 
nebo dojde k jiné škodě na majetku v naší správě na vodním díle, požadujeme 
odstranění naplavenin nebo opravu škod na náklady subjektu provádějící výše 
uvedenou akci. 

 Při výstavbě nesmí dojít k poškození přirozeného řečiště vodního toku. 

 V případě, že budou břehy vodního toku a pobřežní pozemky dotčené zemními 
pracemi, budou tyto pozemky ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do 
původního stavu. 

 V případě, že bude stavbou dotčen pozemek p.p.č. 302 a 304 v k. ú. Kocourov 
u Slavíkova ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., bude nejpozději 
do doby vydání kolaudačního souhlasu uzavřena smlouva o zřízení věcného 
břemene – služebnosti. Návrh smlouvy připraví k podpisu Ing. Václav Köhler, referent 
pozemkové evidence, tel. 724 623 810, po Vašem vyzvání na e-mail: 
vaclav.kohler@lesycr.cz. Vzhledem k našim interním schvalovacím procesům učiňte 
výzvu v dostatečném předstihu. Po doložení geometrického plánu bude jednáno 
o zřízení věcného břemene – služebnosti. Náklady spojené s vyhotovením GP, 
oceněním věcného břemene – služebnosti a vkladem do KN jdou k tíži oprávněného. 

 Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací – 
kolaudaci. 

30. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 
Nasavrky pod č. j. 6300/VC/21 ze dne 31. 3. 2022. 

a) Pohledové části betonových konstrukcí stavby (opěrné zdi, čela trubních propustků) 
budou provedeny lomovým kamenem a vyspárováním. Pro stavbu budou použity horniny 
shodné s horninami typickými pro danou oblast kyselého krystalinika (žula, rula, 
granodiorit). 

b) Bude realizována náhradní výsadba dle podmínek rozhodnutí Městského úřadu Ždírec 
nad Doubravou čj. MŽ/183/2022-3-1/22/L-P ze dne 23. 2. 2022. 
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c) Stanovisko se vztahuje na celou stavbu, tj. i na tu část stavby nacházející se na území 
CHKO Žďárské vrchy. 

31. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany, 
Sekce správy řízení organizací Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 pod č. j. 123571/2022-7460-
OÚZ-BR, 12747/2021-1150-842 ze dne 10. 1. 2022. 

a) Před zahájením akce požadujeme předložit termíny jednotlivých etap stavby a schválené 
návrhy dopravního opatření, na Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc 
(Dobrovského 6, 771 11 Olomouc) a Hradec Králové (Velké náměstí 33, 500 01 Hradec 
Králové). 

Kontaktní osoba: prap. Regmund – tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: 
vd_olomouc@army.cz 

32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Policie ČR, Krajského 
ředitelství policie kraje Vysočina, Odboru služby dopravní policie, Vrchlického 46, 587 24 
Jihlava pod č. j. KRPJ-58838-2/ČJ-2021-1600DP-AUG ze dne 11. 1. 2022. 

a) Na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, 
souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací (viz příloha) a viz dále. 

b) Upozorňujeme na to, že v situaci dopravního značení v obci Údavy (viz příloha) jsou 
zakresleny povrchy s protismykovými vlastnostmi červené barvy jako bezpečnostního 
prvku dle TP 213 (Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek). 

c) Dále upozorňujeme na to, že se odstraňují DZ IS 23 na trase I/37. 

d) S návrhem DIO pro kompletaci PD předběžně souhlasíme. DIO je nutné přizpůsobit 
a odsouhlasit až před zahájením činnosti dle aktuální situace. 

e) Pro omezení provozu při stavbě bude písemné stanovisko vydáno pro samotné 
stanovení přechodné úpravy před započetím stavby vzhledem k aktuální dopravní 
situaci, kterou v současné době nelze předpokládat. Ohledně přechodného dopravního 
značení je nutné ze strany zhotovitele požádat o stanovisko Policii ČR, Územní odbor 
Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát. 

33. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Drážního úřadu, 
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha, sekce infrastruktury – územní odbor Praha pod č. j. DUCR-
95/22/Chp, MP-SOP0010/22-2/Chp ze dne 3. 1. 2022 

a) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 
Případné změny v této dokumentaci je stavebník povinen projednat s Drážním úřadem. 

b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

c) Na stavbě nesmějí být umístěny taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provozu dráhy. 

d) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

e) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 
stavby. 

34. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku Správy železnic, 
státní organizace, IČO: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha pod č. j. 219/2022-SŽ-
OŘ BNO-OPS ze dne 4. 1. 2022. 

a) Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., 
o drahách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se: Drážní 
úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 Vinohrady. 
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b) Zhotovitel provede ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací v ochranném pásmu 
dráhy na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic – JPO Havlíčkův 
Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, nepoplachové č. tel. 725 344 673 nebo 
email: hzshbroper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných 
opatření. 

c) V blízkosti železničního přejezdu ev. č. 37-043 se nachází kabelové sítě ve správě 
Správy elektrotechniky a energetiky Brno. Před zahájením prací je nutné tyto sítě vytyčit 
na základě objednávky zaslané správci zařízení. Kontaktní osoba: p. Krejsa, tel. 
972 645 128, mobil 606 074 493. 

Poškození kabelů je nutné oznámit neprodleně na elektrodispečink Správy železnic, 
státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, pracoviště Havlíčkův Brod: tel. 972 645 259, 
972 645 200, mobil 602 622 734. 

d) V zájmovém prostoru nebo jeho blízkosti se nachází inženýrské sítě a zařízení ve správě 
Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava (dále jen SSZT Jihlava). Přibližné 
zákresy již byly předány jako součást vyjádření k předchozím stupňům dokumentace  
nebo je jejich poloha již zakreslena v předložené dokumentaci. Před započetím zemních 
prací je nutné žádat o vytyčení sítí ve správě SSZT Jihlava a to v dostatečném časovém 
předstihu, alespoň 14 dnů. Kontaktní osoba p. Šeba Jakub, tel. 972 646 348, mobil 606 
712 972. Ochranné pásmo inženýrských sítí ve správě SSZT Jihlava je 1m na obě 
strany. 

e) Požadujeme, aby napojení nového stavu na stávající bylo směrově a výškově plynulé, 
ošetřené proříznutím spáry a zalité asfaltovou zálivkou. 

Zahájení prací musí být minimálně 14 dnů předem oznámeno vedoucímu provozního 
střediska TO Havlíčkův Brod p. Dvořákovi tel. 972 645 122, mobil 725 090 569. Bez 
účasti zástupce Správy tratí Jihlava nelze zahájit práce v blízkosti železničního přejezdu. 

Dozor pracovníka bude hrazen z finančních prostředků investora (zhotovitele). Cena je 
650,- Kč/hod. 

Požadujeme být přizváni k ukončení prací za účelem kontroly splněných daných 
podmínek. 

Za škody způsobené provozovateli dráhy nebo dopravci z důvodu opravy silnice bude 
odpovídat investor stavby. 

f) Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „I/37 hranice 
kraje – Ždírec nad Doubravou“ 

35. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti ČD – Telematika 
a. s., IČO: 614 59 445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha pod č. j. 1202124310 ze dne 23. 
12. 2021. 

36. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Ždírec nad 
Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou pod č. j. MŽ/1909/2021 – 2 ze dne 29. 
12. 2021. 

37. Stavebník zajistí splnění povinností uvedených ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, 
Brno, v. v. i., IČO: 680 81 758, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno pod č. j. ARUB/9063/2021 M 
ze dne 21. 12. 2021. 

38. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti CETIN a.s., IČO: 
040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha pod č. j. 889134/21 ze dne 4. 1. 2022. 
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39. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti ČEPS, a.s., IČO: 
257 02 556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha pod č. j. 11268/2021/TSV ze dne 21. 12. 
2021. 

40. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti GasNet Služby, 
s.r.o., IČO: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno pod č. j. 5002521868 ze dne 4. 1. 
2022. 

41. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO: 481 73 002, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod pod 
č. j. VAK/V/2022/0043 ze dne 10. 1. 2022. 

42. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín pod č. j. 001122584467 ze dne 14. 1. 
2022 a č. j. 001122571019 ze dne 20. 12. 2021. 

43. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Osvětlení 
a energetické systémy, a.s., IČO: 250 88 092, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha pod č. j. 
VPD_2022_117 ze dne 1. 2. 2022. 

44. Předmětnou stavbu lze následně trvale užívat pouze na základě předchozího kolaudačního 
souhlasu vydaného speciálním stavebním úřadem. 

Toto rozhodnutí dále navazuje zejména na následující stanoviska a samostatná rozhodnutí: 

 Sdělení Městského úřadu Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové 
péče, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř pod č. j. MCH-51730/2021/UP,GAPP/PM, SZ-
MCH-12739/2021/UP,GAAPP/PM ze dne 29. 12. 2021 

 Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin Městského úřadu Ždírec nad Doubravou, Školní 
500, 582 63 Ždírec nad Doubravou pod č. j. MŽ/1136/2021 – 3 – 2/2021/L – P ze dne 30. 
8. 2021. 

 Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin Městského úřadu Ždírec nad Doubravou, Školní 
500, 582 63 Ždírec nad Doubravou pod č. j. MŽ/183/2022 – 3 – 1/22/L – P ze dne 23. 2. 
2022. 

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů jsou: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené na 
základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 
Jihlava 

Odůvodnění 

Dne 17. 2. 2022 podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 56, 
145 05 Praha 4, zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava, Kosovská 10a, 586 
01 Jihlava (dále jen „ŘSD ČR, Správa Jihlava“) ke krajskému úřadu žádost o stavební povolení 
pro stavbu „I/37 hranice kraje – Ždírec nad Doubravou“ v rozsahu následujících stavebních 
objektů: 

 SO 020 – příprava území 

 SO 101 – Silnice I/37; km 83,615 – 85,566 

 SO 102 – Silnice I/37; km 85,566 – 86,066 (Údavy) 

 SO 103 – Silnice I/37; km 86,066 – 89,830 

 SO 104 – Silnice I/37; km 89,830 – 90,008 (Ždírec) 

 SO 105 – Propustky 

 SO 181 – Dopravně inženýrská opatření 
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 SO 190 – Dopravní značení 

 SO 201 – Most ev. č. 37-042 

 SO 250 – Zpevnění svahu v obci Údavy 

Krajský úřad dne 28. 2. 2022 oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní 
správy a všem známým účastníkům řízení písemností pod č. j. KUJI 18997/2022, sp. zn. ODSH 
242/2022 PM/SP. 

Krajský úřad současně ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen 
„zákon o urychlení výstavby“) poučil účastníky, že na toto řízení se vztahuje zákon o urychlení 
výstavby. 

Dle § 114 stavebního zákona mohli účastníci řízení 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 rozsah uvedený ve větě první, se 
nepřihlíží. V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení. 

V průběhu stavebního řízení obdržel krajský úřad dne 10. 3. 2022 vyjádření k zahájení 
stavebního řízení od Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., IČo: 680 81 758, Čechyňská 
363/19, 602 00 Brno pod č. j. ARUB/1745/2022 DS ze dne 7. 3. 2022. Obsah tohoto vyjádření je 
totožný s vyjádřením uvedené instituce vydaným pod č. j. ARUB/9063/2021 M ze dne 21. 12. 
2021, které bylo součástí dokumentace předložené stavebníkem. Krajský úřad se tedy k tomuto 
vyjádření dále nepřihlížel.  

Stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníků inženýrských sítí a dalších subjektů byla 
zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že krajskému úřadu jsou známy poměry na staveništi a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního 
zákona od místního šetření. V průběhu řízení krajský úřad přezkoumal předloženou žádost 
o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky 
řízení a s dotčenými orgány státní správy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje 
obecné technické podmínky na výstavbu, je zpracována v souladu s územně plánovací 
dokumentací a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.  

Protože krajský úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, 
rozhodl po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno. 
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Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru 
dopravy a silničního hospodářství.  

V Jihlavě dne 6. 4. 2022 
 
 
 
 
 
Bc. Matěj Petr 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství 
elektronicky podepsáno 

 
 
Žadatel je dle položky 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů osvobozen od úhrady správního poplatku. 

 

Toto stavební povolení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Obecního úřadu Vysočina, Obecního úřadu Slavíkov a Městského úřadu Ždírec 
nad Doubravou po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne…………………    Sejmuto dne………………… 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí stavebního povolení: 

Prosíme o vrácení potvrzení zdejšímu odboru. 

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední 
desky Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního 
zákona – stavebník: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4,  
 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) stavebního 
zákona – vlastníci pozemků, na nichž bude stavba prováděna: 
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
Správa železnic, státní organizace, IČO: 709 94 234 Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 
Praha 1 
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. d) stavebního 
zákona – vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ti, kdo mají 
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich 
práva prováděním stavby přímo dotčena 
CETIN a.s., IČO: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 
ČEPS, a.s., IČO: 257 02 556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 
GasNet Služby s.r.o., IČO: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
ČD – Telematika a.s., IČO: 614 59 445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Osvětlení a energetické systémy, a.s., IČO: 250 88 092, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO: 481 73 002, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův 
Brod 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) a f) 
stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají k sousednímu pozemku 
nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu (v souladu se stavebním 
zákonem identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) 
k. ú. Možděnice pozemek p. č. dle KN: 
639, 652 

k. ú. Kocourov u Slavíkova pozemek p. č. dle KN: 
221/1, 221/7, 218/4, 218/1, 302, 296, 217/4, 217/17, 217/9, 217/5, 223/4, 304, 228, 227, 230/1, 
300, 

k. ú. Údavy pozemek p. č. dle KN: 
148/1, 144/1, 148/8, 149/3, 149/1, 149/4, 337/3, 337/2, 155/1, 179/2, 183/10, 188/1, 188/2, 
188/3, 188/4, 188/6, 352, 188/7, 188/8, 192, 178/1, 177/3, 177/14, 177/7, 196/5, 218, 211, 
196/15, 196/1, st. 44, 357/1, 200/2, 365/2, 357/3, 314/50, 314/51, 338/7, 314/12, 314/36, 314/3, 
st. 27, 313, 312/1, st. 28, 366, 12, 350, 7, 75, 327/4, 316/3, 72, 372, st. 11/1, 315/1, 338/8, 
315/45, 338/10, 6, 1/17, 307/2, 25, 3/1, 3/2, 34, 30, 39, 23, 322, 42/7 

k. ú. Rovný pozemek p. č. dle KN: 
627, 676, 686, 678, 677 

k. ú. Horní Studenec p. č. dle KN: 
316, 305, 319, 313, 371, 732, 372, 300/5, 300/6, 255/89, 255/87, 454/2, 255/83, 755/13, 448/68, 
317, 320/1, 320/2, 370, 731/4, 368, 367/1, 367/2, 360/155, 360/156, 365/41, 365/22, 365/34, 
365/17, 448/1, 448/66, 449, 457/2, 448/67, 459, 462, 448/62, 499, 497, 500, 448/53, 448/60, 
721/1, 513/6, 513/4, 365/20, 365/19, 365/16, 365/14, 365/11, 365/18, 363, 361/1, 361/2, 361/3, 
361/4, 365/3, 501, 365/2, 360/84, 509/2, 509/1, 509/4, 722, 508/1, 508/2 

k. ú. Ždírec nad Doubravou p. č. dle KN: 
197/3, 199/4, 253/14, 215/15, 215/16, 429/14, 196/1, 169/3, 194/13, 429/11, 429/10, 194/2, 
169/2, st. 151/2, 432/15, st. 151/1, 429/7, st. 69/1, 432/5, 432/22, 429/4, 432/19 
 
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení 
doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného 
úřadu po dobu 15 dnů: 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
 
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též 
příslušným obecním úřadům: 
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, 539 01 Vysočina 
Obecní úřad Slavíkov, Slavíkov 2, 582 65 Slavíkov 
Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
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Dotčené orgány a další subjekty na vědomí: 
Povodí Labe, s.p., IČO: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 
Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního 
prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, Trčků z Lípy 69, 
583 01 Chotěboř 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 
zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického 
46, 587 24 Jihlava 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, IČO: 680 81 758, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské 
vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Železné 
hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky 
Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
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