Městský úřad Chotěboř, stavební úřad
Trčků z Lípy 69, Chotěboř
Č.j:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

MCH_7711/2012/SU-43/328/BR
Bohdana Resslová
resslova@chotebor.cz
569 641 113

Chotěboř, dne: 13.7.2012

Žadatel:
Kraj Vysočina (IČ - 70890749), Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně stavby: II/344 Rozsochatec most
344-006 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 558/2 (trvalý travní porost), 623/9 (ostatní
plocha), 645/1 (vodní plocha), 1624, 1629, 1640, 1641 a PK 577/2 v kat. území Rozsochatec, kterou
podal Kraj Vysočina (IČ - 70890749), Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 4 takto:
Podle § 81 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o změně stavby
pro stavbu: II/344 Rozsochatec most 344-006 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 558/2
(trvalý travní porost), 623/9 (ostatní plocha), 645/1 (vodní plocha), 1624, 1629, 1640, 1641
a PK 577/2 v kat. území Rozsochatec.
Pro změnu a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Jedná se o přestavbu mostu na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 558/2, 623/9, 645/1,
1624, 1629, 1640, 1641 a PK 577/2 v kat. území Rozsochatec.
2. Stávající konstrukce mostu bude odstraněna a nahrazena novou monolitickou železobetonovou
rámovou konstrukcí, založenou hlubinně na mikropilotách. Mostní křídla budou zavěšená. Světlá
šířka otvoru bude zvětšena na 6,0 m. Most bude rozšířen v obou směrech na celkovou šířku mostu
9,1 m, světlost mezi římsami bude 7,5 m a délka mostu 13,96 m. Mostní svršek a vybavení budou
navrženy v souladu s TKP staveb pozemních komunikací, platnými normami a VL4. Izolace bude
celoplošná NAIP, na obou římsách bude osazeno zábradlí. Nový most bude odpovídat požadavku
na výhledovou kategorii silnice II/344 S7,5/60. Dešťové vody budou nadále odváděny skluzem
a uliční vpustí do Břevnického potoka.
3. Chodník v délce 58,0 m je určený pro pěší provoz pouze po dobu výstavby mostu bude široký
2,0 m umístěn na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 558/2, 623/9 a PK 577/2 v kat.
území Rozsochatec. Pro překonání výškového rozdílu komunikace a přilehlého terénu bude
umístěno vpravo za mostem ve směru na Chotěboř dřevěné schodiště navazující na chodník.
4. Dočasná lávka přes Břevnický potok pro pěší bude dlouhá 6,5 m v šíři 3,0 m (mezi zábradlím
2,0 m) a nebude zasahovat do průtočného profilu vodního toku.
5. Přeložka PVSEK (podzemního vedení sítě elektronických komunikací) bude na pozemcích:
pozemkové parcely parcelní číslo 645/1 a PK 577/2 v kat. území Rozsochatec. Stávající PVSEK
bude v délce 22,0 m bez přerušení přeložen do nové trasy stejné délky.
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Před zahájením stavebního řízení musí stavebník společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.
předložit ke schválení další stupeň projektové dokumentace přeložky komunikačních sítí.
Před zahájením stavebního řízení je stavebník povinen se společností Telefónica Czech
Republic, a. s. uzavřít Smlouvu o provedení vynucené překládky PVSEK.
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF (zemědělského půdního fondu) za účelem stavby II/344
Rozsochatec most 344-006 byl vydán na následujících pozemcích v kat. území Rozsochatec, obce
Rozsochatec: pp. č. 558/2 – KN, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 6 m2; pp. č.
577/2 – KN (577/2 – PP), druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 22 m2. Celková
výměra odnímané půdy v ha = 0,0028.
Před zahájením výstavby bude provedena z trvale odnímané plochy pozemku skrývka ornice
v plné mocnosti kulturní vrstvy půdy do hloubky 0,20 m. Ornice o objemu cca 6 m3 bude použita
na ohumusování nových svahů a upravených krajů pozemků na p. č. 582/2 – KN, 577/2 – KN
(577/2 – PP) v kat. území Rozsochatec. Deponovaná ornice musí být zabezpečena proti zcizení,
znehodnocení a musí být ošetřena (§ 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu).
Do doby vydání stavebního povolení na plánovanou stavbu a začátku stavební činnosti budou
odnímané pozemky ze ZPF užívány dle dosud evidovaného druhu pozemku.
Žadatel zajistí přesné osazení stavby do terénu dle schválené zastavovací situace tak, aby
stanovená výměra odnímané zemědělské půdy nebyla překročena.
Odvod za trvalé odnětí pozemků ze ZPF podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona bude předepsán
po vydání stavebního povolení orgánem ZPF. Výši odvodů podle § 9 odst. 6 písm. d) a odstavce 7
zákona vymezil orgán ochrany ZPF pouze orientačně. Konečná výše odvodů se stanoví
samostatným rozhodnutím (§ 11 odst. 2 zákona).
Jakékoliv změny účelu (využití) stavby v následně vedených řízeních podléhají projednání
a odsouhlasení orgánem ochrany ZPF, protože v důsledku těchto změn by mohlo dojít ke změně
předepsání odvodů za odnětí půdy ze ZPF.
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení spolu s jednoduchým Havarijním a Povodňovým
plánem stavby bude předložena k vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava,
Grafická 36, Smíchov, 150 21 Praha 5.
Stavebník zajistí od Povodí Vltavy, státní podnik smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, a to do vydání rozhodnutí, kterým se povoluje provedení stavby (stavebního povolení).
Komunikace bude odpovídat ČSN 73 6101/Z1 a mostní objekt ČSN 73 6201.
Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou (dle § 158 stavebního
zákona).

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
1. Kraj Vysočina (IČ - 70890749), Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 4
2. Obec Rozsochatec (IČ – 00268151), Rozsochatec 97, 582 72 Rozsochatec
3. Lesy České republiky, s. p. (IČ – 42196451), Správa toků-oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902,
256 01 Benešov u Prahy
4. Povodí Vltavy, státní podnik (IČ – 70889953), závod Dolní Vltava, Grafická 36, Smíchov, 150 21
Praha 5
5. Oldřich Kovalec (21.12.1966), Macharova 1338, Kolín V, 280 02 Kolín 2
6. Bohumil Opršal (20.10.1961), Rozsochatec 134, 582 72 Rozsochatec
7. Marie Poskočilová (6.5.1949), Kapitána Bartoše 410, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
8. Telefónica Czech Republic (IČ – 60193336), a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
9. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. (IČ – 48173002), Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův
Brod 1
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Odůvodnění
Stavební úřad obdržel dne 30.5.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně stavby.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena: projektová dokumentace, výpisy z KN, mapy
KN, závazné stanovisko MěÚ Havlíčkův Brod č.j.:OZP/1865/2012/RA ze dne 20.6.2012, plná moc
pro NOVÁK&PARTNER s. r. o., plná moc pro Ing. Vladimír Engler, plná moc pro Ing. Alena
Mráčková, informace o souladu s ÚP Rozsochatec, vyjádření ČEZ ICT Services, a. s. zn.:0200014036
ze dne 13.2.2012, vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. zn.:1041222384 ze dne 3.2.2012 a zn.:0100066797
ze dne 12.6.2012, závazné stanovisko MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP č.j.:OZP/1842/2012/RU ze dne
6.6.2012, osvědčení o autorizaci č. 23721 – Ing. Vladimír Engler, kopie katastrální mapy, smlouva –
Povodí Vltavy, s. p. Praha, vyjádření p. Bohumila Opršala ze dne 3.5.2012, vyjádření – Obec
Rozsochatec ze dne 25.4.2012, stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, s. p. Praha zn.:10996/2012242/Má ze dne 16.3.2012, vyjádření p. Karla Horáka ze dne 14.2.2012, vyjádření p. Marie
Doskočilové ze dne 14.2.2012, stanovisko KÚ Kraje Vysočina, OŽP č.j.:KUJI 15461/2012 OZP
58/2012/42 Váv ze dne 1.3.2012, vyjádření k PD Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Vltavy
č.j.:LCR954/000672/2012 ze dne 14.2.2012, závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův
Brod ev.č.:HB-52/1-2012 ze dne 15.2.2012, stanovisko KHS Kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod
č.j.:KHSV/01821/2012/HB/HOK/Vel ze dne 7.2.2012, závazné stanovisko Vojenská ubytovací
a stavební správa Pardubice č.j.:871/18821-ÚP/2012-1420 ze dne 22.2.2012, vyjádření KŘ Policie
Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod č.j.:KRPJ-14893-1/ČJ-2012-161606 ze dne 14.2.2012, souhrnné
vyjádření MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP č.j.:OŽP/716/2012/So ze dne 23.2.2012, závazné stanovisko
MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP č.j.:OŽP/1857/2012/Kr ze dne 3.7.2012, vyjádření MěÚ Havlíčkův Brod,
OD č.j.:DOP/852/2012/JTE ze dne 16.2.2012, vyjádření Telefónica Czech Republic, a. s.
č.j.:PŘE/03/2012 ze dne 9.2.2012, vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o. zn.:5000581466 ze dne
8.2.2012, vyjádření Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. zn.:160/220/12H ze dne 31.1.2012,
zn.:160/220/12/H ze dne 10.2.2012 a
zn.:738/215/12/V ze dne 11.4.2012, údaje Český
hydrometeorologický ústav Praha č.j.:839/11/J ze dne 15.12.2011, záznamy z jednání ze dne
20.12.2011 a 26.1.2012.
Stavební úřad opatřením ze dne 11.6.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení o změně stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na den: 13.7.2012 (pátek) konané v místě: na místě samém se srazem v kanceláři stavebního úřadu
MěÚ Chotěboř, č. dveří 306. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení
účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele
a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám
na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): st. 43/2, st. 88, 425, 575, 576, 1639
a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených
předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být
tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stavební úřad v průběhu územního řízení o změně stavby posoudil žádost o vydání územního
rozhodnutí o změně stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky
řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Stavební úřad v průběhu územního řízení o změně stavby neshledal důvody bránící vydání
tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
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Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, tj. s územním plánem
Rozsochatec, který vydalo Zastupitelstvo obce Rozsochatec dne 24.11.2008 s nabytím účinnosti dne
26.12.2008. Stavba bude umístěna v ploše dopravní infrastruktury silniční (DS). Hlavní způsob využití
– stavby a zařízení pro silniční, cyklistickou, pěší dopravu či dopravu v klidu, včetně staveb a zařízení,
jejichž užívání je se silniční dopravou neoddělitelně spjato.
Stávající most je ve velmi špatném technickém stavu a nevyhovuje již nárokům na dopravní
zatížení. Nový most na stejném místě umožní rozšíření vozovky a zlepší kapacitní možnosti mostu
při průchodu větších průtoků vody na Břevnickém potoce. Koryto v podmostí bude upraveno
kamennou dlažbou. Předmětným zásahem dojde ke zlepšení průchodnosti mostu při velkých průtocích
vody v zastavěné části obce.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního
rozhodnutí platí po dobu trvání stavby.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Jihlava podáním u stavebního úřadu
MěÚ Chotěboř. První den lhůty je následující po dni oznámení.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
otisk úředního razítka
Ing. Iva Škarydová
Vedoucí stavebního úřadu
vz. Marta Piskačová v. r.
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce 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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Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
1. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 4, prostřednictvím zástupce: Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
2. Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72 Rozsochatec
Doručení veřejnou vyhláškou:
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
4. JUDr. Jitka Greifová, U Nových vil 9, Strašnice, 100 00 Praha 10
5. Oldřich Kovalec, Macharova 1338, Kolín V, 280 02 Kolín 2
6. Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01
Benešov u Prahy
7. Bohumil Opršal, Rozsochatec 134, 582 72 Rozsochatec
8. Dagmar Opršalová, Rozsochatec 134, 582 72 Rozsochatec
9. Marie Poskočilová, Kapitána Bartoše 410, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
10. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Smíchov, 150 21 Praha 5
11. Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
12. VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 4
13. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod 1
14. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 2

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
15. Obecní úřad Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72 Rozsochatec
16. Městský úřad Chotěboř, Veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
17. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor, Humpolecká 3606, 580 01
Havlíčkův Brod 1
18. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova
2003, 580 01 Havlíčkův Brod 1
19. Městský úřad Havlíčkův Brod, Stavební úřad, Havlíčkovo náměstí 57, 580 02 Havlíčkův
Brod 1
20. Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61
Havlíčkův Brod 2

Na vědomí (doručení jednotlivě)
21. NOVÁK&PARTNER, s. r. o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, položky 18 a) sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen hotově dne 30.5.2012, číslo
dokladu 5992.
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