
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
Odbor výstavby 
 

 
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč 

 

Spis č.: OV/10884/2022 V Třebíči dne 20.10.2022 
Č.j.: OV 64377/22 - SPIS 10884/2022/Jaš 

 

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Jašová  
TELEFON: 568 896 336 
E-MAIL: lenka.jasova2@trebic.cz 

 
 

V e ř e j n á  v y h l á š k a  
 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í  
 

O   U M Í S T Ě N Í   S T A V B Y  
 
 

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 67, 675 25 Rokytnice 
nad Rokytnou 

zastoupeni na základě plné moci 

Petr Novák, Třebenice č. p. 44, 675 52 Lipník u Hrotovic 

 
podali dne 10.08.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

 
Chodníky podél silnice III/4056, Rokytnice n. Rok. - VO veřejné osvětlení 

 

na pozemku: stavební parcela číslo 6/1, 7, 8, 10/2, 11, 12/1, 13, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19/1, 
109, pozemková parcela číslo 137, 148, 150/3, 150/10, 151/3, 152, 153, 154/1, 154/2, 155, 
162/2, stavební parcela číslo 164, 171, pozemková parcela číslo 195, 486/2, 814/1, 814/2, 

815/1, 815/2, 815/3, 815/4, 815/5, 815/6, 815/7, 815/8, 816/4, 816/5, 823, 824, 968 v 
katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou.  

 

Majitelé parcel:  

      

Parcela 
Výměra 

[m2] 
Druh pozemku Katastr Příjmení, jméno Adresa 

st. 6/1 1268 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Vojtíšek Jaromír (1966) 

Rokytnice nad Rokytnou 
11, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

st.7 1495 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Blažek Zdeněk 

Rokytnice nad Rokytnou 
10, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

st.8 1618 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Blažek Jaroslav a Ing. 

Blažková Marcela 

Rokytnice nad Rokytnou 
8, 67525 Rokytnice nad 

Rokytnou 
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st. 10/2 198 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Nováček Vítězslav 

Rokytnice nad Rokytnou 
7, 67525 Rokytnice nad 

Rokytnou 

st.11 1298 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Svoboda František a 

Svobodová Alena 

Rokytnice nad Rokytnou 
6, 67525 Rokytnice nad 

Rokytnou 

st. 12/1 838 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Hlouch Milan 

Rokytnice nad Rokytnou 
283, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

st.13 856 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Tvarůžek Pavel a 
Tvarůžková Jiřina 

Zámecká 688/64, 
Podklášteří, 67401 

Třebíč 

st.14 989 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Kovářová Marie 

Rokytnice nad Rokytnou 
4, 67525 Rokytnice nad 

Rokytnou 

st. 15/1 395 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Jurkovičová Pavla 

Rokytnice nad Rokytnou 
3, 67525 Rokytnice nad 

Rokytnou 

st.16 1003 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Bazala Marek 

Rokytnice nad Rokytnou 
123, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

st.17 1170 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Vejmelka František 

(1956) 

Rokytnice nad Rokytnou 
1, 67525 Rokytnice nad 

Rokytnou 

 st.19/1 1523 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Tejklová Marie 

Gen. Svobody 664/13, 
Nové Dvory, 67401 

Třebíč 

st.109 429 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Jabůrek Ladislav a 
Jabůrková Jiřina 

Rokytnice nad Rokytnou 
246, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

st.18 246 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Kraj Vysočina 

Žižkova 1882/57, 
Jihlava, 58601 Jihlava 

148 473 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 150/3 209 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Novák Pavel 

Rokytnice nad Rokytnou 
231, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 150/10 902 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 151/3 1519 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 

Bőhm Antonín 
potencionální dědicové 
(Marie Válková, Karel 
Böhm, Antonín Böhm) 

Rokytnice nad Rokytnou 
232, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

152 1267 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Fučík Antonín a 
Fučíková Marie 

Rokytnice nad Rokytnou 
249, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

153 1820 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Fučík Antonín (1974) 

Rokytnice nad Rokytnou 
249, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 154/1 967 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Jabůrek Ladislav a 
Jabůrková Jiřina 

Rokytnice nad Rokytnou 
246, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 
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 154/2 647 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Pospíšil Pavel a 

Pospíšilová Milena 

Rokytnice nad Rokytnou 
263, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

155 95 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Bělíčková Marie 

Rokytnice nad Rokytnou 
126, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 162/2 64 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

st.171 529 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Fronc David 

Rokytnice nad Rokytnou 
169, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

195 723 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Římskokatolická farnost 
Rokytnice nad Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
13, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

137 305 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 486/2 395 zahrada 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Fronc David 

Rokytnice nad Rokytnou 
169, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 814/1 352 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 815/2 23 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 815/3 41 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

st.164 580 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Fučík Antonín 

Rokytnice nad Rokytnou 
168, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

815/1 13 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 815/4 34 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 815/5 32 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

814/2 61 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Kraj Vysočina 

Žižkova 1882/57, 
Jihlava, 58601 Jihlava 

 815/6 34 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 815/7 44 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 815/8 105 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 816/4 368 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 



 
Čj.:OV 64377/22 - SPIS 10884/2022/Jaš 

 

Strana 4 (celkem 16) 

 816/5 147 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

823 2674 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

824 31757 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Kraj Vysočina 

Žižkova 1882/57, 
Jihlava, 58601 Jihlava 

968 359 ostatní plocha 
Rokytnice nad 

Rokytnou 
Městys Rokytnice nad 

Rokytnou 

Rokytnice nad Rokytnou 
67, 67525 Rokytnice 

nad Rokytnou 

 

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 90 a dále podle 
§ 79 odst. 1 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle § 92 odst. 1 stavebního 
zákona ve spojitosti s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

v y d á v á  

rozhodnutí o umístění stavby 

 

Chodníky podél silnice III/4056, Rokytnice n. Rok. - VO veřejné osvětlení 

 (dále jen stavba) 

na pozemku: stavební parcela číslo 6/1, 7, 8, 10/2, 11, 12/1, 13, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19/1, 
109, pozemková parcela číslo 137, 148, 150/3, 150/10, 151/3, 152, 153, 154/1, 154/2, 155, 
162/2, stavební parcela číslo 164, 171, pozemková parcela číslo 195, 486/2, 814/1, 814/2, 

815/1, 815/2, 815/3, 815/4, 815/5, 815/6, 815/7, 815/8, 816/4, 816/5, 823, 824, 968 v 
katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou,  

 

S t a v b a   o b s a h u j e : 

Výstavba nového veřejného osvětlení (VO) a demontáž stávajícího již nevyhovujícího VO 
v městysi Rokytnice nad Rokytnou. Zájmovou oblastí je mimo jiné přilehlé okolí krajské 
komunikace III/4056 v obecní zástavbě okolo p.č. 824 v katastrálním území Rokytnice nad 
Rokytnou. Většina nového VO je navržena venkovním rozvodem - závěsný kabel typu 1-AES 
4x35 mm2, který bude kotven na stávající distribuční stožáry NN spol. EG.D. a.s.. 

Nové datové rozvody MAN jsou řešeny páteřními trasami pomocí optochrániček HDPE 
40/33 mm a přípojky jsou navrženy mikrotrubičkami HDPE 12/8 mm, které budou ukončeny v 
optických rozváděčích OR.  

 

P o d m í n k y : 

Pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) se stanovují 
tyto podmínky: 

1. Funkční poslání: stavba technického vybavení 

2. Architektonické a urbanistické podmínky: 

- způsob zastavění:  

o Veřejné osvětlení:  
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Místem napojení plánovaného VO je stávající pojistková skříň VO, která je v 
této PD označena SVO-1, která se nachází na p.č. 816/5 u oplocení domu 
č.p. 9.  

Kabelová trasa bude provedena dle příslušných řezů výkopy pod komunikací, 
pod chodníkem a pod zelení. Hloubka uložení kabelu v komunikaci je 
minimálně 100 cm, v zeleni 60 cm a pod chodníkem 40 cm. Kabel VO bude 
uložen v kabelové chráničce 0 75 mm v pískovém loži. Nad kabely bude ve 
výšce cca 20 cm položena varovná fólie. Výkop bude dosypán do stávající 
nivelety a průběžně hutněn. Poté bude provedena konečná úprava terénu. 

V celé kabelové trase bude provedeno nové uzemnění páskovým zemničem 
FeZn 30x4 mm a k systému uzemnění budou stožáry jednotlivě připojeny 
kulatinou FeZn průměru 10 mm. Přechody uzemnění budou vhodně chráněny 
proti korozi 20 cm nad terénem a 30 cm pod terénem, např. smršťovací 
zeleno-žlutou izolací. Nově provedené uzemnění bude uloženo v souběhu s 
kabelem VO, viz výkresy řezů výkopem - pod kabelem a při jedné straně 
výkopu, bude překryto vrstvou zeminy cca 10 cm. Všechny spoje v zemi na 
uzemnění budou chráněny ochranným nátěrem. Nové uzemnění bude 
spojeno se stávajícím uzemněním soustavy VO. 

Veškeré výkopové práce budou prováděny s maximální opatrností ke všem 
inženýrským sítím. 

Stožáry VO budou ocelové, jejich povrchová úprava bude žárovým 
zinkováním vně i uvnitř - síla zinkování bude minimálně 70 pm na celé ploše 
stožáru. Doplňková ochranná povrchová úprava stožárů bude 
termoplastickým práškovým lakem do výše 2,5 m od konce stožáru, včetně 
části v zemi. 

CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Proudová soustava a napětí:  TN-C, 3PEN, 230/400 V, 50 Hz - NN 

Počet nových svítidel:  3 ks - na parkový stožár VO 

2 ks - na silniční stožár VO 

19 ks - na bet. distribuční stožár (12 ks 
svítidel bude demontováno ze stávajících 
světelných míst a osazeno na nová 
světelná místa. Celkem tedy bude třeba 
nových svítidel: 3 + 2 + 19 - 12 = 12 kusů) 

• Datové rozvody MAN 

Budou navazovat na již zrealizovaný úsek páteřního rozvodu HDPE 40/33 mm, který 
je zakončen ve stávající skříni SVO-1 na p.č. 816/5. Z místa SVO-1 bude vedena 
páteřní datová trasa optochráničkou HDPE 40/33 mm podél rekonstruované části 
krajské komunikace III/4056 směrem na Chlístov. Umístění optochráničky bude 
primárně v chodnících. Křížení krajské komunikace bude provedeno strojními 
překopy v rámci koordinace prací s výstavbou kanalizace, nových komunikací a jejich 
povrchů. Uzlová místa páteřního rozvodu datové sítě (MAN) budou řešena přes 
kabelové komory (KK), které budou v provedení pro pojezd automobily do 3,5 t. 

- polohové a výškové umístění: stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno na výkrese 
koordinační situační výkres – část 1 a část 2 v měřítku 1:250, vypracoval Ing. Karel 
Tomek, ČKAIT 1400201. 

- použitý materiál: tradiční, odpovídající platným normovým hodnotám 

 

3. PD bude zpracována oprávněnou osobou. 
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4. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží 
podmínky správců inženýrských sítí uvedené v doložených vyjádřeních, stanoviscích, a 
to zejména: 

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha (vyjádření ze dne 
25.07.2022, č.j. 698783/22); 

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (vyjádření ze dne 01.07.2022, 
zn. D8626-26193307); 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (stanovisko ze 
dne 18.07.2022, zn. 5002645121); 

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 
(vyjádření ze dne 19.03.2022, č.j. TR/4935/2022-Ba);  

5. Pro stavbu mohou být navrženy jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky 
zejména na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování. 

6. Podmínky plynoucí ze závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů 
a požadavků účastníků řízení:  

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (posouzení ze dne 25.05.2022, zn.: OŽP 
37659/22 – SPIS 6080/2022/Tom-K); 

I. 

Posouzení PD „Chodníky podél sil. 111/4056 v městysi Rokytnice nad Rokytnou - VO“, p. 
č. 195, st. 6/1, st. 7, 815/8, st. 8, st. 10/2, st. 11, 815/7, 815/6, st. 12/1, 815/5, st. 13, 
815/4, st. 14, 815/3, st. 15/1, 815/2, st. 16, 815/1, st. 17, 814/1, st. 19/1, st. 18, 814/2, 
148, 150/3, 150/10, 151/3, 152, st. 164, 153, 468/2, st. 171, 154/2, 154/1, st. 109, 155, 
162/2, 823, 816/5, 816/4, 968, 137, 824, k. ú. Rokytnice nad Rokytnou 

1. Ochrana přírody a krajiny Bez připomínek. 

2. Ochrana zemědělského půdního fondu 

Dle § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů není třeba vyjádření orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu. 

3. Ochrana PUPFL 

Nedotkne se zájmů ochrany PUPFL. 

4. Ochrana ovzduší 

Předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší 
dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

5. Odpadové hospodářství 

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství na základě předložené 
dokumentace vydává vyjádření - viz níže. 

II. 

Vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění a dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti 
odpadového hospodářství podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v 
platném znění (dále jen „zákon") a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „správní řád") nemá námitek z hlediska nakládání s odpady k 
akci „Chodníky podél sil. III/4056 v městysi Rokytnice nad Rokytnou - VO“, na pozemcích 
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p. č. 195, st. 6/1, st. 7, 815/8, st. 8, st. 10/2, st. 11, 815/7, 815/6, st. 12/1, 815/5, st. 13, 
815/4, st. 14, 815/3, st. 15/1, 815/2, st. 16, 815/1, st. 17, 814/1, st. 19/1, st. 18, 814/2, 
148, 150/3, 150/10, 151/3, 152, st. 164, 153, 468/2, st. 171, 154/2, 154/1, st. 109, 155, 
162/2, 823, 816/5, 816/4, 968, 137, 824, k. ú. Rokytnice nad Rokytnou, investor Městys 
Rokytnice nad Rokytnou, IČ 00290360, Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25, zastoupen 
Petr Novák, IČ 45426520, Třebenice, 675 52 Lipník, PD zpracoval Ing. Karel Tomek, IČ 
09631038, Mládežnická 980/8, 674 01 Třebíč, datum 3/2022. 

V předložené PD jsou uvedeny odpady, jejichž vznik se předpokládá při realizaci stavby, 
včetně katalogových čísel, kategorií a navrženého způsobu využití nebo odstranění. 

Upozorňujeme, že původce stavebního odpadu a demoličního odpadu, který sám 
nezpracuje, je povinen mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou 
smlouvu před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona). Tuto povinnost musí plnit 
podnikající subjekt od 01.01.2021 a fyzická osoba od 01.01.2022 (§ 154 odst. 6 zákona). 

Na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, 
pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby 
na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon podle § 2 odst. 1 písm. e) nevztahuje. 

Doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být pro případnou 
kontrolu uschovány po dobu jednoho roku od ukončení prací a musí být z nich patrné, 
jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této 
osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení 
není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. 

Toto vyjádření se vydává podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona a podle § 154 a násl. 
správního řádu, pro potřeby řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

 

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (sdělení ze 
dne 03.06.2022, č.j. OŽP 46156/22 – SPIS 7150/2022/Ver); 

Stavba je možná, pokud budou dodrženy povinnosti vyplývající z vodního zákona: 

• Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a 
podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území. 

• Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu. Při realizaci vlastních 
prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude 
dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a 
povrchových vod (§ 39 vodního zákona). Prostory, kde budou ukládány a používány 
látky závadné vodám, musí být zabezpečeny tak, aby byl vyloučen jejich únik. 

• Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, 
kanalizace, meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je 
nutné prokazatelné písemné projednání se správci či vlastníky těchto vodních děl. 

Upozorňujeme žadatele, že žádost o závazné stanovisko byla podána na již neplatnou 
žádost vodoprávního úřadu. Nyní je třeba žádat vodoprávní úřad o posouzení projektové 
dokumentace stavby (záměru, činnosti) na formuláři, který je k dispozici v kanceláři 
vodoprávního úřadu (Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 
č.p. 116/1, budova B, 1. poschodí, dveře č. B 113 a B 114), nebo na webových stránkách 
města Třebíč. Pokud žadatel předloží všechny požadované doklady včetně úplné 
projektové dokumentace zpracované v souladu s vodním zákonem, zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, vydá vodoprávní úřad závazné stanovisko podle ustanovení § 104 
odst. 9 vodního zákona. 

Toto sdělení není povolením vodoprávního úřadu, není samostatným správním 
rozhodnutím ve správním řízení, je podkladem pro řízení vedené na obecném stavebním 
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úřadu. Vodoprávní úřad nebude vydávat závazné stanovisko podle ustanovení § 104 
odst. 9 vodního zákona. 

  

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 10.05.2022, zn. 
ODKS 37662/22 – SPIS 241/2022/PJ); 

K Vaší žádosti uvádíme následující: 

1. Dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích vydává silniční správní 
úřad povolení zvláštního užívání silnice a místní komunikace pro umístění 
inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v 
silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech. Silniční pozemky jsou 
pozemky, na nichž je umístěno těleso silnice, místní komunikace a silniční pomocný 
pozemek. Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi 
mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch. 

2. Dle zákresu umístění sítí VO a MAN v předložené projektové dokumentaci dojde k 
dotčení silničních zájmů sil. č. III/4056 a místní komunikace (chodníku) v obci 
Rokytnice nad Rok. z důvodu umístění inženýrských sítí v sil. pozemcích a jejich 
blízkosti na námi spravovaném území. 

Příslušným silničním správním úřadem pro povolení umístění inženýrských sítí v silničním 
pozemku sil. II. a III. třídy je náš odbor, kterému je třeba k žádosti o uvedené povolení 
předložit: 

• Přehlednou situaci s vyznačeným průběhem vedení, ve které budou zvýrazněné 
úseky s vyznačením způsobu uložení, okótováním křížení a souběhu k ose 
komunikace zpracovanou projektantem,  

• Doklad o úhradě správního poplatku (1000,-Kč) 

• Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82 
Třebíč 

3. Pro místní komunikace vykonává působnost silničního správního úřadu příslušná 
obec. 

4. Příčné umístění vedení nutno uvažovat protlakem, překop bude povolen jen 
výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech. 

5. Inženýrské sítě je nezbytné řešit tak, aby dotčení pozemních komunikací bylo 
minimalizováno sloučením sítí směrově i časově při zachování provozu na nich. 

6. Nové sítě, včetně rekonstrukce stávajících musí být v komunikacích uloženy v 
souladu s ČSN 736005 a takovým způsobem (tj. v takových hloubkách a ochranou), 
aby v případě stavebních úprav, nebo rozšiřování dotčených komunikací nebylo 
nutné jejich přeložení. Uložení sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci 
komunikací a ztěžovat jejich údržbu 

7. Křížení nadzemního vedení se silnicí bude řešeno v souladu s ČSN 736201, oddíl 6, 
s patřičnou podjezdnou výškou. 

8. Umístění inženýrských sítí do komunikací musí být projednáno s jejich vlastníky a 
musí být v souladu s ust. § 36 zákona o pozemních komunikacích. 

9. Před zásahem do silničního pozemku, je nutné požádat příslušný silniční správní 
úřad o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o 
pozemních komunikacích, které bude vydáno na základě žádosti podané 
zhotovitelem stavebních prací. Tato žádost bude obsahovat náležitosti dle § 40 odst. 
5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí. 

10. Pokud bude při provádění prací nějakým způsobem omezen silniční provoz (silnice i 
místní komunikace), musí zhotovitel prací požádat v dostatečném časovém předstihu 
před zahájením prací MěÚ Třebíč odbor dopravy a komunálních služeb, po 
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předchozím písemném stanovisku Policie ČR Dl Třebíč, o stanovení přechodné 
úpravy provozu 

 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina (souhlas ze dne 23.08.2022, č.j. KRPJ-
57332-2/ČJ-2022-161006-ROU); 

vydává souhlas se zvláštní užívání komunikace (§25/6 písm. d) zák. 13/1997 Sb.) za 
splnění následujících podmínek: 

- veřejné osvětlení musí být realizováno v souladu s ČSN EN 13201-1 a ČSN EN 
13201-2, Dl PČR Třebíč požaduje, aby byla v rámci rekonstrukce VO byla 
provedena světelná studie a navržené VO odpovídalo výsledkům této studie 

- sloupy veřejného osvětlení musí být umístěny tak, aby byl dodržen minimální 
bezpečnostní odstup pevné překážky od průjezdního profilu komunikace (min. 0,5 
m) a byl ponechán minimální průchozí profil komunikace pro pěší (min. 0,9m) 

- příčné či podélné vedení sítí v blízkosti pozemních komunikací přednostně uvažovat 
bez překopů (protlakem). Překopy budou povoleny jen v odůvodněných případech, 
kdy protlak nebude možné provést. 

- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, 
aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě nutného omezení 
silničního provozu pohybem stavebních mechanizmů, pracovní činností apod. je 
nutno zdejšímu Dl nejméně 30 dní před zamýšlenou realizací předložit návrh 
přechodného dopravního značení. 

 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (stanovisko ze dne 
19.04.2022, č.j. KSAUSVPO/006402/2022); 

Požadujeme: 

• V roce 2022 bude v dotčeném úseku silnice 111/4056 probíhat stavba „Městys Rokytnice 
nad Rokytnou - odkanalizování, chodníky". Stavbu veřejného osvětlení a MAN 
požadujeme realizovat současně s touto stavbou. 

• Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je 
nutno odsouhlasit s Policií ČR Dl Třebíč. 

• Souhlas s uložení inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o 
pozemních komunikacích vydává příslušný silniční správní úřad. 

• Před započetím výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný 
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací 
dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích. 

• Investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) pro uložení IS. 

• Před vlastní realizací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách 
provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku. 

• Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na úhradu poplatků, vyplývajících z 
výše uvedených smluv. 

• Dotčení silnice 11/4056 a pozemků p.č. 814/2, 824 a st.pč 18 v k.ú. Rokytnice nad 
Rokytnou překopy a podélným uložením požadujeme provést min. 120 cm pod niveletou 
vozovky s uložením do chráničky. 

• Požadované zapravení silnice 111/4056 po provedení překopů požadujeme ve skladbě: 

- ACO 11+ tl. 6 cm 

- Infiltační postřik s podrcením 
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- Recyklace za studená (dle TP 208) svrchních konstrukčních vrstev vozovky v tl. 20 cm 

- ŠD fr. 0/32 tl. 20 cm 

- ŠD fr. 32/63 tl. 20 cm 

• Zásyp propustným nezamrzavým materiálem v souladu s TP 146, hutněným po vrstvách
 tl. max. 20 cm 

• Práce budou prováděny v termínu od 1.4. do 15.10. kalendářního roku vzhledem k zimní 
údržbě komunikací. 

• Při stavebních pracích nesmí být na vozovce skladován výkopek a nesmí být 
znečišťována. 

• Na vozovce nesmí být při provádění prací odstavena mechanizace a ani jinak ohrožována 
bezpečnost silničního provozu. 

• Platnost tohoto našeho stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání. 

• V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a 
odsouhlasit. 

Dalších připomínek nemáme a s výše uvedenou akcí „111/4056 Rokytnice nad Rokytnou - 
veřejné osvětlení + MAN" vydává KSÚSV souhlas ve stupni DUS/DUR. 

 

7. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí. 

8. Dodržte požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území. 

9. Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu: Stavba bude 
splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále 
jen "OTP") a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě 
ve znění platných právních předpisů. 

10. Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními. 

11. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky 
územního řízení. 

12. Toto rozhodnutí má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této 
doby zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní 
projednání. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. 
č. 500/2004 Sb., (správní řád): 

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 67, 675 25 Rokytnice nad 
Rokytnou IČ: 00290360 

 

O d ů v o d n ě n í 

Dne 10.08.2022 podali Městys Rokytnice nad Rokytnou, zast. Petr Novák na Městský úřad 
Třebíč, odbor výstavby žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Chodníky podél silnice 
III/4056, Rokytnice n. Rok.- VO veřejné osvětlení  na pozemku: stavební parcela číslo 6/1, 7, 
8, 10/2, 11, 12/1, 13, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19/1, 109, pozemková parcela číslo 137, 148, 
150/3, 150/10, 151/3, 152, 153, 154/1, 154/2, 155, 162/2, stavební parcela číslo 164, 171, 
pozemková parcela číslo 195, 486/2, 814/1, 814/2, 815/1, 815/2, 815/3, 815/4, 815/5, 815/6, 
815/7, 815/8, 816/4, 816/5, 823, 824, 968 v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními: 
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MěÚ Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad územního plánování (ze dne 
08.06.2022, zn.: ORÚP 37660/22 – SPIS 89/2022/DvoJ); 

Město Třebíč zast. odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ (vyjádření ze dne 
10.05.2022, zn.: ODKS 37662/22 – SPIS 241/2022/PJ); 

Město Třebíč zast. odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč (rozhodnutí ze dne 
26.05.2022, č.j.: ODKS 37663/22 – SPIS 5960/2022/PJ); 

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (posouzení ze dne 25.05.2022, zn.: OŽP 37659/22 – 
SPIS 6080/2022/Tom-K); 

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (sdělení ze dne 
03.06.2022, č.j.: OŽP 46156/22 – SPIS 7150/2022/Ver); 

Krajská správa a údržba silnic Vysočina (stanovisko ze dne 19.04.2022, č.j.: 
KSAUSVPO/006402/2022); 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (souhlas ze dne 23.08.2022, č.j.: KRPJ-57332-2/ČJ-
2022-161006-ROU); 

EG.D, a.s. (vyjádření ze dne 01.07.2022, zn.: D8626-26193307); 

CETIN a.s. (vyjádření ze dne 25.07.2022, č.j.: 698783/22); 

GasNet Služby, s.r.o. (stanovisko ze dne 18.07.2022, zn.: 5002645121); 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,  a.s. divize Třebíč (vyjádření ze dne 19.08.2022, 
č.j.: TR/4935/2022-Ba); 

Kraj Vysočina (souhlas ze dne 27.06.2022); 

Kraj Vysočina (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 01.06.2022, zn.: OM 
524/2022); 

Na základě podané žádosti Městský úřad Třebíč, odbor výstavby oznámil zahájení územního 
řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry v území 
a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil ve smyslu § 87 
odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu 15dní od doručení oznámení 
od zahájení řízení k možnosti uplatnit závazná stanoviska, dotčeným orgánům a uplatnění 
případných námitek účastníkům řízení.  

Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které 
zakládají jejich postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námitek, a že k námitkám, 
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  

Stavební úřad též dal v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 správního řádu účastníkům 
řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu 
lhůtu 5 dnů a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada 
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky 
pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k 
tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námitky či 
připomínky.  

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto 
rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, 
byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. 
 

Souhlasu s vynětím předmětných pozemků ze ZPF dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 
Sb. v platném znění není třeba. 

Vlastnická práva žadatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením souhlasu podle 
§184a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění. 
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V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu je v písemném vyhotovení rozhodnutí 
nutno uvést všechny účastníky řízení. Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního 
řízení podle § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákon), a ve smyslu § 27 zákona č.  500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu 
druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na 
zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že 
rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a 
stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich, u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení: 

Účastníci řízení podle:  

§ 85 odst. 1 stavebního zákona: 
Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 67, 675 25 Rokytnice nad 
Rokytnou 

§ 85 odst. 2 stavebního zákona: 
Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č. p. 1122/16, 
586 01 Jihlava 1 
Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 13, 675 25 
Rokytnice nad Rokytnou 
Jaromír Vojtíšek, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 11, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Zdeněk Blažek, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 10, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Jaroslav Blažek, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 8, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Marcela Blažková, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 8, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Vítězslav Nováček, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 7, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
František Svoboda, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 6, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Alena Svobodová, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 6, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Milan Hlouch, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 283, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Pavel Tvarůžek, Zámecká č. p. 688/64, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1 
Jiřina Tvarůžková, Zámecká č. p. 688/64, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1 
Marie Kovářová, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 4, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Pavla Jurkovičová, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 3, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Marek Bazala, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 123, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
František Vejmelka, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 1, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Ladislav Jabůrek, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 246, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Jiřina Jabůrková, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 246, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Pavel Pospíšil, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 263, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Milena Pospíšilová, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 263, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Ing. Antonín Fučík, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 249, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Marie Fučíková, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 249, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
David Fronc, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 169, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Marie Bělíčková, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 126, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Marie Tejklová, Gen. Svobody č. p. 664/13, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1 
Pavel Novák, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 231, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Marie Válková, K. Světlé č. p. 490, Prštné, 760 01 Zlín 1 
Karel Böhm, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 273, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
Antonín Böhm, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 273, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 1 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon (podle § 92 odst. 3 stavebního 
zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):  

Katastrální území Rokytnice nad Rokytnou 

stavební parcela číslo 9, 244, 260, pozemková parcela číslo 138, 140, 141, 142, 151/2, 155, 
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159/2, 253 

Dále stavební úřad dospěl k závěru, že účastnická ani jiná věcná práva k dalším pozemkům 
a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla 
k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu.  

Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a shledal, že je 
v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména 
s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území. Předmětná změna stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a je 
v souladu obecnými požadavky na využívání území. Umístění stavby vyhovuje obecným 
technickým požadavkům na stavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. Lokalita je podle 
Územního plánu sídelního útvaru Rokytnice nad Rokytnou v zastavěném území, navržená 
stavba dané požadavky splňuje, je tedy v souladu s Územním plánem.  

Umístění stavby je tedy v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací 
dokumentací. 

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku 
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části 
Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). 

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 (dle § 82 odstavec 2 
správního řádu).  

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. 
 
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby (změně využití území; změně vlivu 
užívání stavby na území) platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, 
nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:  

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební 
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních 
předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru,  

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, 
kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.  
 
Provedení stavby: Chodníky podél silnice III/4056, Rokytnice n. Rok.- VO veřejné 
osvětlení na pozemku stavební parcela číslo 6/1, 7, 8, 10/2, 11, 12/1, 13, 14, 15/1, 16, 17, 
18, 19/1, 109, pozemková parcela číslo 137, 148, 150/3, 150/10, 151/3, 152, 153, 154/1, 
154/2, 155, 162/2, stavební parcela číslo 164, 171, pozemková parcela číslo 195, 486/2, 
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814/1, 814/2, 815/1, 815/2, 815/3, 815/4, 815/5, 815/6, 815/7, 815/8, 816/4, 816/5, 823, 824, 
968 v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou podle § 103 odst. 1 písm e) bod č. 8 
stavebního zákona, v rozsahu výše uvedeném, nevyžaduje stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu. 
 
Stavebník staveb podle § 103 stavebního zákona, které mají charakter budovy, má 
povinnost požádat obec o přidělení čísla [§ 31a odst. 1 písm. b) zákona o obcích]. Obec 
stavbě přidělí číslo podle zásad stanovených v § 31 a vydá o tom vlastníku písemný doklad 
podle §31a odst. 3 téhož zákona.  

Stavebník staveb, které podléhají zápisu do katastru, má povinnost ohlásit katastrálnímu 
úřadu změny, které se týkají jeho nemovitostí (tedy např. vznik nové stavby evidované v KN, 
nové očíslování budovy apod.) a doložit listinami (tedy i geometrický plán) – viz § 10 odst. 1 
písm. d) katastrálního zákona. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku podle § 23 písm. d) 
katastrálního zákona, který může být pokutován podle § 24 téhož zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Jašová 
úředník odboru výstavby 
 
 

Obdrží: 

Účastníci řízení (k doručení jednotlivě) do vlastních rukou (viz. § 87 odst. 1 SZ a § 144 odst. 
6 SŘ) :  

Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 13, 675 25 
Rokytnice nad Rokytnou 

Jaromír Vojtíšek, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 11, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Zdeněk Blažek, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 10, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Jaroslav Blažek, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 8, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Marcela Blažková, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 8, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Vítězslav Nováček, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 7, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Alena Svobodová, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 6, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Milan Hlouch, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 283, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Pavel Tvarůžek, Zámecká č. p. 688/64, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1 

Jiřina Tvarůžková, Zámecká č. p. 688/64, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1 

Marie Kovářová, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 4, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Pavla Jurkovičová, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 3, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Marek Bazala, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 123, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

František Vejmelka, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 1, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Ladislav Jabůrek, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 246, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Jiřina Jabůrková, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 246, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Pavel Pospíšil, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 263, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Milena Pospíšilová, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 263, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
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Marie Fučíková, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 249, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

David Fronc, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 169, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Marie Bělíčková, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 126, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Marie Tejklová, Gen. Svobody č. p. 664/13, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1 

Pavel Novák, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 231, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 

Marie Válková, K. Světlé č. p. 490, Prštné, 760 01 Zlín 1 

 

Datová schránka: 

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 67, 675 25 Rokytnice nad 
Rokytnou 

 do rukou na základě plné moci 

 Petr Novák, Třebenice č. p. 44, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: PFO, 7n7g4tf 

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 
82 Třebíč, DS: PO_R, 3qdnp8g 

František Svoboda, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 6, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, DS: 
FO, n3zcuwm 

Ing. Antonín Fučík, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 249, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, DS: 
FO, muc44km 

Karel Böhm, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 273, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, DS: FO, 
ktux7dv 

Antonín Böhm, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 273, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, DS: FO, 
6c3mxgs 

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 1, 
DS: PO, siygxrm 

Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou vyhláškou: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Rokytnice nad Rokytnou 

stavební parcela číslo 9, 244, 260, pozemková parcela číslo 138, 140, 141, 142, 151/2, 155, 
159/2, 253 

Dotčené orgány (k doručení jednotlivě): 

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč  

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč 

Datová schránka: 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického č. p. 2627/46, 587 24 Jihlava, DS: 
OVM, x9nhptc 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne  ..........                                                                      Sejmuto dne  .......... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 
 
 
 
 
 
 

U p o z o r n ě n í : 

Upozorňujeme žadatele, že ověřený situační výkres (mapový podklad) k územnímu 
rozhodnutí je možné si vyzvednout, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na zdejším 
stavebním úřadě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku 
správních poplatků v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen 29.09.2022, variabilní symbol 
9020018752. 
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