
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV 
ODBOR DOPRAVY 

NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV 

tel. 565455121, fax. 565455133, e-mail: papezova@mestopacov.cz 
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Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený Krajskou správou a 

údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

Město Pacov, IČ 002 48 789, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 

 

  
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

  ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) 

příslušný podle § 40 odst.4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), v souladu s § 16 zákona o pozemních komunikacích ve společném územním a 

stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle § 94j-p stavebního zákona žádost o  

společné povolení, 

kterou dne 21.12.2018 podal Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, 

zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, IČ 000 90 450, 

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava a město Pacov, IČ 002 48 789, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov – 

oba stavebníci jsou zastoupeni na základě plné moci Ing. Robertem Juřinou, IČ 880 67 483, 

Převrátilská 330, 390 01 Tábor (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání:  

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů  

rozhodnutí o umístění stavby 

na stavbu pod názvem: „III/1297 Pacov, ul. Nádražní“ (dále jen "stavba“) na pozemcích:  

stp.č. 803/29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 217/3 (ostatní plocha), parc.č. 1930/49 (ostatní 

plocha), parc.č. 2000/4 (ostatní plocha), parc.č. 2001/1 (ostatní plocha), parc.č. 2014/1 (ostatní plocha), 

parc.č. 2105/41 (ostatní plocha), parc.č. 2109/2 (ostatní plocha), parc.č. 2109/4 (ostatní plocha), parc.č. 

2109/10 (ostatní plocha), parc.č. 2136/6 (ostatní plocha), parc.č. 2507/1 (ostatní plocha), parc.č. 

2509/1 (ostatní plocha), parc.č. 2515/5 (ostatní plocha), parc.č. 2593/1 (ostatní plocha), parc.č. 2593/3 

(ostatní plocha), parc.č. 2593/4 (ostatní plocha), parc.č. 2593/5 (ostatní plocha), parc.č. 2593/6 (ostatní 

plocha), parc.č.  2593/7 (ostatní plocha), parc.č. 2593/8 (ostatní plocha), parc.č. 2593/9 (ostatní 

plocha), parc.č. 2593/10 (ostatní plocha), parc.č. 2593/11 (ostatní plocha), parc.č. 2593/12 (ostatní 

plocha), parc.č. 2594/1 (ostatní plocha), parc.č. 2699/1 (ostatní plocha) a parc.č. 2699/2 (ostatní 

plocha) vše v k.ú. Pacov.  
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Druh a účel umísťované stavby:  

Jedná se o stavební úpravy silnice III/1297 v Pacově v ul. Nádražní a v ul. Antonína Sovy. 

Komunikace je navržena v šířce 6–7 m s asfaltovým povrchem, součástí stavby jsou i podélná 

parkovací stání. U křižovatky v ulicích Antonína Sovy, Nádražní a Truhlářská dojde k úpravě 

křižovatky, a to na jednu kolmo se připojující vedlejší komunikaci. Součástí stavby je i zastávkový 

záliv, úprava zastávky u Pacovských strojíren, vybudování nástupiště zastávky autobusu na 

železničním nádraží, přechody pro chodce a místa pro přecházení.  

Odvodnění komunikace bude pomocí odvodňovacích proužků po stranách komunikace, které budou 

svedeny do uličních vpustí a dále do nově navržené dešťové kanalizace - stoka D1 – PP DN 300 – 600 

délka 361 m s napojením do stávající dešťové kanalizace a stoka D2 – PP DN 300 – délka 214 m 

s napojením do akumulační nádrže s přepadem do stávajícího odvodňovacího příkopu. Od km 0,525 

budou kanalizační vpusti zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Od km 1,043 bude po pravé straně 

voda svedena přes nezpevněnou krajnici do silničního příkopu, levá strana bude odvodněna systémem 

uličních vpustí. V rámci stavby dojde k přepojení stávajících domovních okapových vpustí do nově 

navržené dešťové kanalizace. 

Umístění stavby na pozemcích: 

Stavba je umístěna na pozemcích stp.č. 803/29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 217/3 (ostatní 

plocha), parc.č. 1930/49 (ostatní plocha), parc.č. 2000/4 (ostatní plocha), parc.č. 2001/1 (ostatní 

plocha), parc.č. 2014/1 (ostatní plocha), parc.č. 2105/41 (ostatní plocha), parc.č. 2109/2 (ostatní 

plocha), parc.č. 2109/4 (ostatní plocha), parc.č. 2109/10 (ostatní plocha), parc.č. 2136/6 (ostatní 

plocha), parc.č. 2507/1 (ostatní plocha), parc.č. 2509/1 (ostatní plocha), parc.č. 2515/5 (ostatní plocha), 

parc.č. 2593/1 (ostatní plocha), parc.č. 2593/3 (ostatní plocha), parc.č. 2593/4 (ostatní plocha), parc.č. 

2593/5 (ostatní plocha), parc.č. 2593/6 (ostatní plocha), parc.č.  2593/7 (ostatní plocha), parc.č. 2593/8 

(ostatní plocha), parc.č. 2593/9 (ostatní plocha), parc.č. 2593/10 (ostatní plocha), parc.č. 2593/11 

(ostatní plocha), parc.č. 2593/12 (ostatní plocha), parc.č. 2594/1 (ostatní plocha), parc.č. 2699/1 

(ostatní plocha) a parc.č. 2699/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pacov.  

Prostorové řešení stavby:  

Jedná se o stavební úpravy silnice III/1297 v Pacově v ul. Nádražní, komunikace je navržen v šířce    

6-7 m s asfaltovým povrchem, součástí stavby jsou i podélná parkovací stání a úprava křižovatky 

v ulicích Antonína Sovy, Nádražní a Truhlářská. Součástí stavby je i nově navržená dešťová 

kanalizace - stoka D1 – PP DN 300 – 600 délka 361 m s napojení do stávající dešťové kanalizace a 

stoka D2 – PP DN 300 – délka 214 m s napojení do akumulační nádrže s přepadem do stávajícího 

odvodňovacího příkopu.    

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:  

Stavbou budou dotčeny pozemky stp.č.  803/29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 217/3 (ostatní 

plocha), parc.č. 1930/49 (ostatní plocha), parc.č. 2000/4 (ostatní plocha), parc.č. 2001/1 (ostatní 

plocha), parc.č. 2014/1 (ostatní plocha), parc.č. 2105/41 (ostatní plocha), parc.č. 2109/2 (ostatní 

plocha), parc.č. 2109/4 (ostatní plocha), parc.č. 2109/10 (ostatní plocha), parc.č. 2136/6 (ostatní 

plocha), parc.č. 2507/1 (ostatní plocha), parc.č. 2509/1 (ostatní plocha), parc.č. 2515/5 (ostatní plocha), 

parc.č. 2593/1 (ostatní plocha), parc.č. 2593/3 (ostatní plocha), parc.č. 2593/4 (ostatní plocha), parc.č. 

2593/5 (ostatní plocha), parc.č. 2593/6 (ostatní plocha), parc.č.  2593/7 (ostatní plocha), parc.č. 2593/8 

(ostatní plocha), parc.č. 2593/9 (ostatní plocha), parc.č. 2593/10 (ostatní plocha), parc.č. 2593/11 

(ostatní plocha), parc.č. 2593/12 (ostatní plocha), parc.č. 2594/1 (ostatní plocha), parc.č. 2699/1 

(ostatní plocha) a parc.č. 2699/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pacov.  

 

II. Vydává podle § 115 stavebního zákona v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, 
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s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 

na stavbu pod názvem: „III/1297 Pacov, ul. Nádražní“ (dále jen "stavba“) na pozemcích stp.č.  

803/29 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 217/3 (ostatní plocha), parc.č. 1930/49 (ostatní plocha), 

parc.č. 2000/4 (ostatní plocha), parc.č. 2001/1 (ostatní plocha), parc.č. 2014/1 (ostatní plocha), parc.č. 

2105/41 (ostatní plocha), parc.č. 2109/2 (ostatní plocha), parc.č. 2109/4 (ostatní plocha), parc.č. 

2109/10 (ostatní plocha), parc.č. 2136/6 (ostatní plocha), parc.č. 2507/1 (ostatní plocha), parc.č. 

2509/1 (ostatní plocha), parc.č. 2515/5 (ostatní plocha), parc.č. 2593/1 (ostatní plocha), parc.č. 2593/3 

(ostatní plocha), parc.č. 2593/4 (ostatní plocha), parc.č. 2593/5 (ostatní plocha), parc.č. 2593/6 (ostatní 

plocha), parc.č.  2593/7 (ostatní plocha), parc.č. 2593/8 (ostatní plocha), parc.č. 2593/9 (ostatní 

plocha), parc.č. 2593/10 (ostatní plocha), parc.č. 2593/11 (ostatní plocha), parc.č. 2593/12 (ostatní 

plocha), parc.č. 2594/1 (ostatní plocha), parc.č. 2699/1 (ostatní plocha) a parc.č. 2699/2 (ostatní 

plocha) vše v k.ú. Pacov.  

 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:  

100 Objekty pozemních komunikací  

SO 101.1 – Komunikace III/1297 – etapa 1 včetně stavební úpravy křižovatky Nádražní – A. Sovy a 

Truhlářská   

SO 101.2 - Komunikace III/1297, etapa 2 

SO 101.3 – Komunikace III/1297, etapa 3 

SO 101.4 - Komunikace III/1297, etapa 4 

 SO 101.5 - Komunikace III/1297, etapa 5 

SO 101.6 - Komunikace III/1297, etapa 6 

SO 102.1 - Parkovací stání, etapa 1  

SO 102.2 - Parkovací stání, etapa 1  

SO 102.5 - Parkovací stání, etapa 5 

SO 103.1 – Chodník, etapa 1 

SO 103.2 – Chodník, etapa 2 

SO 103.3 – Chodník, etapa 3 

SO 103.4 – Chodník, etapa 4 

SO 103.5 – Chodník, etapa 5 

SO 103.6 – Chodník, etapa 6 

SO 104 -   Zastávkový záliv (etapa 2)  

 

300 Vodohospodářské objekty  

SO 301.1 - Odvodnění komunikace, etapa 1  

SO 301.2 - Odvodnění komunikace, etapa 2  

SO 301.4 - Odvodnění komunikace, etapa 3  
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Objekty úpravy území  

SO 801.1 – Úpravy území – ozelenění, etapa 1 

SO 801.2 – Úpravy území – ozelenění, etapa 2 

SO 801.5 – Úpravy území – ozelenění, etapa 5 

SO 801.6 – Úpravy území – ozelenění, etapa 6 

Jedná se o stavební úpravy silnice III/1297 v Pacově v ul. Nádražní a v ul. Antonína Sovy. Obrubníky 

u chodníků zůstanou zachovány, v případě poškození budou vyměněny a v případě potřeby předlážděn 

chodník. Komunikace je navržena v šířce 6–7 m s asfaltovým povrchem, součástí stavby jsou i 

podélná parkovací stání. U křižovatky v ulicích Antonína Sovy, Nádražní a Truhlářská dojde k úpravě 

křižovatky, a to na jednu kolmo se připojující vedlejší komunikaci. Součástí stavby je i zastávkový 

záliv, úprava zastávky u Pacovských strojíren, vybudování nástupiště zastávky autobusu na 

železničním nádraží, přechody pro chodce a místa pro přecházení. Stavební úpravy komunikace 

zahrnují i úpravy navazujících sjezdů. V souvislosti se stavbou dojde i k úpravě stávajícího dopravního 

značení.   

Odvodnění komunikace bude pomocí odvodňovacích proužků po stranách komunikace, které budou 

svedeny do uličních vpustí a dále do nově navržené dešťové kanalizace - stoka D1 – PP DN 300 – 600 

délka 361 m s napojením do stávající dešťové kanalizace a stoka D2 – PP DN 300 – délka 214 m 

s napojením do akumulační nádrže s přepadem do stávajícího odvodňovacího příkopu. Od km 0,525 

budou kanalizační vpusti zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Od km 1,043 bude po pravé straně 

voda svedena přes nezpevněnou krajnici do silničního příkopu, levá strana bude odvodněna systémem 

uličních vpustí. V rámci stavby dojde k přepojení stávajících domovních okapových vpustí do nově 

navržené dešťové kanalizace. 

 

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku. 

   

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Mgr. Petra Běhounová, 

Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant Ing. Robert Juřina, IČ 880 67 483, 

Převrátilská 330, 390 01 Tábor - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT číslo 

autorizace: 0012735; vodohospodářská část stavby byla vypracována a autorizována Ing. 

Danielem Bendou, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství, ČKAIT - 0102455. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 

speciálního stavebního úřadu. 

2. Podle § 94p odst. 5 stavebního zákona z důvodu rozsáhlosti stavby se platnost tohoto společného 

povolení stanovuje na dobu 5 let.  

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 

stavby:  

- po dokončení potrubí odvodnění komunikace, před záhozem, 

- po dokončení zemní pláně komunikace, 

- dokončení celé stavby.  

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje obecné technické 

požadavky na komunikace a příslušné technické normy.  
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6. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavbu lze užívat 

jen na základě kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Spolu se žádostí o kolaudaci 

stavby bude předložena dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby. Dále bude 

předložen geometrický plán.   

7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který v současné době není znám. Po skončení 

výběrového řízení bude oznámen na odbor dopravy, Městského úřadu Pacov.  

8. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neodkladně odstraňováno 

dodavatelem nebo investorem na náklad stavby.      

9. Dopravní značení potřebné k realizaci stavby (dle navrženého dopravně inženýrského opatření 

(součást PD) bude schváleno Policií ČR, DI, Pelhřimov, poté bude MěÚ Pacov, odbor dopravy, 

požádán o stanovení přechodné úpravy provozu. 

10. Zahájení stavebních prací na stavbě včetně případných uzavírek sil. III/1297 bude s ohledem na 

omezený provoz na objízdných trasách pro kamionovou dopravu v předstihu projednáno s 

PACOVSKÝMI STROJÍRNAMI, a.s., Nádražní 697, Pacov, ale i s ostatními společnostmi se 

sídlem v Nádražní ulici v Pacově, na které má omezení provozu kamionové dopravy zásadní vliv.   

11. V případě umístění nového dopravního značení je nutno před uvedením stavby do provozu 

(předčasné užívání, kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí) požádat příslušný úřad (Městský 

úřad Pacov, odbor dopravy) o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.   

12. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 

vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.  

13. Úpravy veřejného osvětlení nejsou součástí tohoto společného povolení ani přeložené projektové 

dokumentace, bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací, kterou zajistí město Pacov. 

Součástí stavby je pouze osvětlení přechodu pro chodce v souladu s ČSN.   

14. Budou dodrženy podmínky účastníků řízení:  

- Kraje Vysočina, Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru informatiky, Žižkova 1882/57, 

Jihlava a společnosti OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250, Jihlava – vyjádření ze dne 

10.12.2018 pod KUJI 88330/2018 a ze dne 7.4.2020 tvoří přílohu č. 1 tohoto stavebního 

povolení.  

- České dráhy, a.s., Kounicova 688/26, Brno - vyjádření ze dne 27.6.2018 pod č.j. 1922/2018-

RSMBRNO:  

1. Stavba bude provedena na náklady investora.  

2. Zahájení a ukončení stavebních prací na pozemcích ČD a.s. oznamte správci p. Dajčovi 

(tel.972645474, 724775859 a to nejméně 14 dní předem.  

3. Sdělujeme, že v zájmovém území stavby se nenachází inženýrské sítě ani majetek spravovaný 

ČD a.s., ve správě RSM Brno, ani zde ČD a.s. nepředpokládají rozvojové záměry. 

4. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona č. 266/94 Sb., o drahách v platném 

znění na Drážním úřadu.  

5. Současně ČD a.s., RSM Brno upozorňuje, že je nutno si v rámci schvalovacích řízení vyžádat 

samostatné stanovisko SŽDC s.o. na adrese: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 

26, 611 43 Brno.  

6. Na pozemek dráhy nesmí být ukládána žádná zemina, stavební materiál ani žádný odpad, ale 

tyto budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. na náklady stavebníka.  
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7. Po vytýčení trasy v případě její kolize s jinými stavbami ČD a.s, a v případě nutnosti 

přeložek může být toto provedeno pouze se souhlasem ČD a.s., ale na náklady stavebníka.  

8. Toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle přeložené projektové 

dokumentace. Případné změny a doplňky, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na 

dráze, musí být znovu projednány s ČD a.s., RSM Brno.  

14. Budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí: 

- České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - vyjádření ze dne     

19.12.2018 pod č.j. 794349//18 – tvoří přílohu č. 2 tohoto stavebního povolení.   

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice - vyjádření o existenci 

zařízení distribuční soustavy (plyn) ze dne 4.6.2018 pod zn.: M18416-16255865, souhlas se 

stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení ze dne 26.11.2018 pod zn.: J11394-16259271 

ze dne 3.7.2018 pod zn. J12394-16259271, ze dne 9.7.2018 pod zn.: J20858-16262829 a ze dne 

28.11.2018 pod zn.: J20858-16262829.1 – tvoří přílohu č. 3 tohoto stavebního povolení.  

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice - vyjádření o existenci 

zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 4.6.2018 pod zn.: M18416-16255865 a 

souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 6.6.2018 zn.: J0311-16256046 – tvoří 

přílohu č. 4 tohoto stavebního povolení.  

- Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Kounicova 26, Brno - vyjádření ze dne 

5.2.2018 pod zn.: 11491/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT a ze dne 7.8.2018 pod zn.: 19936/2018-

SŽDC-OŘ BNO-NT - tvoří přílohu č. 5 tohoto stavebního povolení.    

15. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy:  

- Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 - stanovisko ze 

dne 18.1.2019 pod zn.: 3905/2019-243-Sy:                 

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména 

závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro 

likvidaci případné havárie.  

2. Bude doložen souhlas správce dešťové, jednotné kanalizace a provozovatele ČOV s napojením 

uvedené lokality.  

3. Na uličních vpustech budou osazeny koše na splaveniny s kalovým prostorem a tyto budou 

pravidelně čištěny.  

4. Odvodnění ulic bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a 

korytech vodních toků. Zasakováním srážkových vod nesmí dojít k ovlivnění okolních pozemků, 

nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. Vsakovací objekt musí být v souladu 

s ČSN 75 9010. 

5. Do dešťové kanalizace požadujeme v co největší míře omezit nátok dešťových vod z rodinných 

domů a pozemků mimo komunikaci. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch jednotlivých 

rodinných domů budou v maximální možné míře zasakovány nebo akumulovány pro zálivku na 

pozemcích jednotlivých nemovitostí v souladu s § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

pouze v případě neodpovídajícího geologického podloží lze vybudovat retenční nádrže a odtok 

regulovat.  

- Policie České republiky, dopravního inspektorátu, Pražská 1738, Pelhřimov - stanovisko ze 

dne 28.11.2018 pod čj. KRPJ-58866-8/ČJ-2018-161706-DING a ze dne 3.10.2019 pod č.j. 

KRPJ-58866-13/ČJ-2018-161706-DING: 

1) V místě přechodu pro chodce a místa pro přecházení bude zajištěno osvětlení přechodů 

v obou směrech s umístěním osvětlení nad přechodem, nebo před přechodem v souladu 

ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací). V této souvislosti požadujeme, aby před 

spuštěním přechodu pro chodce do reálného provozu bylo provedeno světelně-technické 

měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce. Toto měření a jeho výsledky v souladu 

s TKP 15 budou pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání 
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přechodu pro chodce, a tedy pro kolaudaci z hlediska BESIP (viz. čl. 15.8.2 TKP 15 

Osvětlení pozemních komunikací).   

V této souvislosti nadále zdůrazňujeme skutečnost, že obsah z TKP 15, kde v příloze č. 1 

„Přisvětlování přechodů“, části II-Obecné požadavky, je v čl. 1.2 uvedeno, že pozemní 

komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané ČSN 13201-2 

v délce závislé na dovolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy 

přechodu, je v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale 

nepřevyšující 50 km/h.  

2) Stavba bude respektovat rozhledové poměry pro přechody dle tabulky 17 ČSN 73 6110 

(Projektování místní komunikací). 

3) Přechody pro chodce, stejně jako místa pro přecházení budou provedena v souladu 

s vyhláškou č. 368/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, zejména s ohledem na vynesení varovných, signálních pásů a 

vodících linií.  

4) Stavba bude respektovat ČSN 73 6425-1 (Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, 

přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek) a vyhlášku č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Současně si vyhrazuje práv se vyjádřit k trvalému dopravnímu značení před začátkem realizace 

akce s ohledem na možné modifikace výše uvedené stavby.     

- Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, Jihlava - závazné stanovisko 

ze dne 8.8.2018 pod zn.: KHSV/16812/2018/PE/HOK/Kri:  

V průběhu výstavby bude provoz stavebních mechanizmů a stavební dopravy zajištěn tak, aby 

v maximální míře byla omezena možnost narušení faktorů pohody obyvatel (hluk).  

- Drážního úřadu, Škroupova 11, Plzeň - závazné stanovisko ze dne 27.6.2018 pod zn.: ML-

SOL0527/18-2/Rb: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 

Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 

úřadem.  

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.  

3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.  

4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.  

5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 

stavby.  

6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který 

Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

- Městského úřadu Pacov, náměstí Svobody 1, Pacov - koordinované stanovisko ze dne 

29.8.2018, č.j.: MP/08336/2018//Pa/Kp/Pe/Kb/St, ze dne 11.12.2018 pod č.j. 

MP/13319/2018/Kb/Pe/Kp/St a ze dne 16.12.2019 pod č.j. MP/12323/2019/Pe/NeP/Pa/St/Kp:  

Závazné stanovisko za úsek odpadového hospodářství 

Po dokončení stavby požadujeme předložit ke kontrole doklady vztahující se k nakládání s 

odpady vzniklými při provádění stavby.  

Z předložených dokladů nakládání s odpady ke kontrole musí být 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 doklad prokazující zákonné 

nakládání s odpady. 
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Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během 

stavební činnosti se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech), pokud je 

zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 

kterém byl vytěžen. 

Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů 

nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude 

dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. 

skládkováním) bude použito až v poslední řadě. 

Závazné stanovisko orgánu územního plánování 

• Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou 

Ing. Robertem Juřinou, Převrátilská č.p. 330, 390 01 Tábor, ČKAIT 0012735 ze září 2019. 

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu  

1. Pro uvedenou stavbu je nutné v souběhu se stavebním řízením opatřit si povolení na jiné 

nakládání s vodami podle ustanovení § 9 vodního zákona.   

2. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou 

Ing. Robertem Juřinou, Převrátilská č.p. 330, 390 01 Tábor, ČKAIT 0012735. 

Vodohospodářská část stavby byla autorizována Ing. Danielem Bendou, autorizovaný 

technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0102455.  

3. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména 

závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro 

likvidaci případné havárie. 

4. Bude doložen souhlas správce dešťové, jednotné kanalizace a provozovatele ČOV s 

napojením uvedené lokality. 

5. Odvodnění ulic bude provedeno tak. aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a 

korytech vodních toků. Zasakováním srážkových vod nesmí dojít k ovlivnění okolních 

pozemků, nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. Vsakovací objekt musí 

být v souladu s ČSN 75 9010. 

6. Souběh a křížení stavby s ostatními sítěmi technické infrastruktury lze realizovat, pouze 

pokud bude záměr projednán se správcem těchto sítí a bude dodržena ČSN 73 6005 – 

prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

7. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména 

závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. 

8. Do dešťové kanalizace nebudou připojeny nově provedené vývody dešťových vod z 

rodinných domů a pozemků mimo komunikaci.  

9. Stavba dešťové kanalizace bude udržována v řádném technickém stavu. 

 Sdělení za úsek památkové péče  

Zemní práce pro provedení výše uvedené akce jsou stavebníci povinni oznámit již od doby přípravy 

stavby dle § 22 odst. 2 památkového zákona, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze 

nebo v Brně, oddělení archeologických výzkumů, Letenská 4, 118 01 Praha l nebo Královopolská 

147, 612 00 Brno. Jemu nebo jiné oprávněné organizaci bude umožněno případné provedení 

záchranného archeologického výzkumu. O podmínkách jeho provedení bude uzavřena dohoda mezi 

stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 22 odst. 2 památkového zákona). Předmětné území 

města Pacov, jako místo s historickým původem je možno klasifikovat jako území 

s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 památkového zákona. 

Sdělení za úsek ochrany přírody a krajiny   

Z důvodů, že může být dotčena ochrana dřevin, je třeba akci připravit tak, aby nebyla v rozporu s § 

7 zákona, kde je stanoveno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. 

16. Budou dodrženy podmínky ostatních organizací: 
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- VODAKu Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec - vyjádření ze dne 5.12.2018 pod č.j. 

C/863/18/899 a ze dne 26.6.2018 pod č.j. C/444/18/899: 

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů 

dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.  

Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodního a kanalizačního 

řadu včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pacově 

p. Růžek. Současně upřesní naše požadavky.  

Při realizaci stavby požadujeme poklopy uzávěrů vody, hydrantů a kanalizačních šachet osadit do 

úrovně upraveného povrchu komunikace.  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,  

Město Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., Nádražní 697, 395 01 Pacov  

OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava  

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

E.ON Česká republika, s. r. o., Správa sítě plyn, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – CETIN a.s.,  

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26,    

611 43 Brno  

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  

 

Odůvodnění: 

Dne 21.12.2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu, dnem 

podání žádosti bylo zahájeno společné řízení. Dne 28.1.2019 pod č.j. MP/01186/2019/OD/Pa speciální 

stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě 

a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 

podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o 

zahájení společného řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 

stanoviska. 

Dne 19.2.2019 obdržel speciální stavební úřad námitky účastníka řízení - PACOVSKÝCH 

STROJÍREN, a.s., se sídlem Nádražní 697, Pacov týkající se skutečnosti, že po dobu provádění 

stavebních prací na výše uvedené stavbě nebude zajištěna dopravní obslužnost jejich společnosti 

kamionovou dopravou. Dne 20.2.2019 obdržel speciální stavební úřad nesouhlas s navrženými 

objízdnými trasami a uzavírkou dle projektové dokumentace akce „III/1297 Pacov, ul. Nádražní“ od 

města Pacova. Speciální stavební úřad k upřesnění a projednání požadavků PACOVSKÝCH 

STROJÍREN, a.s., Nádražní 697, Pacov a města Pacova nařídil ústní jednání, na které pozval vedle 

investorů a projektanta i zástupce PACOVSKÝCH STROJÍREN, a.s., Nádražní 697, Pacov a 

Městského úřadu Pacov, odboru životního prostředí a památkové péče a odboru výstavby. Při místním 

šetření dne 25.3.2019 byl domluven další postup, bylo konstatováno, že dojde k úpravě projektové 

dokumentace, a to včetně návrhu dopravně inženýrského opatření navrženého po dobu provádění 

stavebních prací. O výsledku místního šetření byl sepsán záznam z nařízeného ústního jednání pod č.j. 

MP/03624/2019/OD/Pa ze dne 25.3.2019.  Dne 8.4.2019 pod č.j. MP/04706/2019/OD/Pa vydal 

speciální stavební úřad výzvu k doplnění podkladů a usnesení o přerušení společného řízení. Dne 

9.4.2019 pod č.j. MP/04423/2019/OD/Pa speciální stavební úřad vzal u příslušného vodoprávního 

úřadu - Městského úřadu Pacov, odboru životního prostředí a památkové péče zpět žádost o závazné 

stanovisko. Pod č.j. MP/01569/2019 ze dne 10.4.2019 obdržel sdělení vodoprávního úřadu ke 
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zpětvzetí žádosti. Dne 26.4.2019 obdržel speciální stavební úřad od PACOVSKÝCH STROJÍREN, 

a.s., Nádražní 697, Pacov žádost o doplnění záznamu z ústního jednání, na kterou reagoval sdělení ze 

dne 5.6.2019 pod č.j. MP/06983/2019/OD/Pa. Dne 14.10.2019 obdržel speciální stavební úřad 

opravenou projektovou dokumentaci včetně požadovaných vyjádření a stanovisek. Jelikož speciální 

stavební úřad požadoval k přepracované projektové dokumentaci předložit i stanovisko města Pacova, 

vyčkal s vydáním společného povolení až po odsouhlasení změny projektové dokumentace 

spoluinvestorem výše uvedené stavby. Souhlasné vyjádření bylo předloženo 5.3.2020.  

Dne 10.3.2020 pod č.j. MP/03301/2020/OD/Pa speciální stavební úřad oznámil známým účastníkům 

řízení a dotčeným orgánům pokračování společného řízení a pro seznámení s podklady pro vydání 

společného povolení stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení o pokračování společného 

řízení.  

Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznámil speciální stavební úřad zahájení 

společného řízení a pokračování společného řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu 

s ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řadu, ve znění pozdějších předpis (dále jen 

„správní řád“). Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. a) a b) 

stavebního zákona, účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. c) a 

d) stavebního zákona a stejně tak i dotčeným orgánům státní správy speciální stavební úřad doručil 

oznámení o zahájení řízení jednotlivě na doručenku nebo prostřednictvím datové schránky. 

Účastníkům řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. e) stavebního zákona – 

vlastníkům sousedních pozemků, kteří byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí, bylo doručeno veřejnou vyhláškou.  

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 

technické požadavky na stavby.  

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání společného 

povolení stavby, kterým se stavba umisťuje a zároveň povoluje.     

 

Stanoviska sdělili: 

- Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 1882/57, Jihlava, 

vyjádření ze dne 10.12.2018 pod č.j. KUJI 88330/2018, 

- OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250, Jihlava, vyjádření k existenci sítí ze dne 7.4.2020 + všeobecné 

podmínky,  

- Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, Pacov, vyjádření ze dne 26.2.2019 pod 

č.j. MP/02438/2019/Výst/St, ze dne 11.12.2018 pod č.j. MP/13950/2018/Výst/St a ze dne 

10.7.2018 pod č.j. MP/07420/2018/Výst/St,  

- Centrum LADA, z.s. Nádražní 362, Pacov, vyjádření ze dne 3.6.2019, 

- Městský úřad Pacov, náměstí Svobody 1, Pacov, koordinované stanovisko ze dne 29.8.2018 pod 

č.j. MP/08336/2018/Pa/Kp/Pe/Kb/St, ze dne 11.12.2018 pod č.j. MP/13319/2018/Kb/Pe/St a ze 

dne 16.12.2019 pod č.j. MP/12323/2019/Pe/NeP/Pa/St/Kp,   

- Policie ČR, DI, Pražská 1738, Pelhřimov, stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 28.11.2018, 

č.j. KRPJ-58866-8/ČJ-2018-161706-DING a ze dne 3.10.2019 pod č.j. KRPJ-58866-13/ČJ-2018-

161706-DING,  

- Město Pacov, náměstí Svobdy 320, Pacov, vyjádření ze dne 4.5.2018 pod č.j. MP/04852/2018, 

18.2.2019 pod čj. MP/02127/2019 a ze dne 3.3.2020 pod č.j. MP/03022/2020,  

- Městský úřad Pacov, odbor dopravy, náměstí Svobody 1, Pacov, vyjádření ze dne 14.6.2018 pod 

č.j. MP/06523/2018/OD/Pa a ze dne 4.12.2018 pod čj. MP/13639/2018/OD/Pa, 
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- VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec, vyjádření ze dne 31.1.2018 pod č.j. 

C/56/18/899, ze dne 26.6.2018 pod č.j. C/444/18/899 a ze dne 5.12.2018 pod č.j. C/863/18/899,  

- Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, Praha 5, stanovisko ze dne 18.1.2019 pod zn.: 3905/2019-243-Sy,  

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení 

distribuční soustavy (plyn) ze dne 4.6.2018 pod zn.: M18416-16255865, souhlas se stavbou a 

činností v ochranném pásmu ze dne 3.7.2018 pod zn.: J12394-16259271, ze dne 9.7.2018 pod zn.: 

J20858-16262829, ze dne 26.11.2018 pod zn.: J12394-16259271 a ze dne 28.11.2018 pod zn.: 

J20858-16262829.1, 

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení 

distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 4.6.2018, zn.: M18416-16255865, souhlas se stavbou a 

činností v ochranném pásmu zařízení ze dne 6.6.2018 pod zn.: Z0311-16256046,  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – vyjádření o existenci sítě 

elektronických komunikací ze dne 16.7.2018 pod čj.668555/18 a ze dne 19.12.2018 pod č.j.: 

794349/18,   

- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, Jihlava, závazné 

stanovisko ze dne 7.12.2018, zn.: KHSV/26473/2018/PE/HOK/Kri a ze dne 8.8.2018 pod zn.: 

KHSV/16812/2018/PE/HOK/Kri, 

- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov, 

závazné stanovisko ze dne 23.8.2018, č.j.: HSJI-3999-2/PE-2018 EV.Č.:PE-566/2018 a ze dne 

21.6.2018 pod č.j. HSJI-3060-2/PE-2018 EV.Č.: PE-402/2018,  

- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, Praha 6, stanovisko ze dne 

21.9.2018 pod zn.: 39051/2018-1150-OÚZ-ČB,  

- České dráhy, a.s., Kounicova 688/26, Brno, vyjádření ze dne 27.6.,2018 pod č.j. 1922/2018-

RSMBRNO,  

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Kounicova 26, Brno, stanovisko ze dne 

5.2.2018 pod zn.: 11491/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT a ze dne 7.8.2018 pod zn.: 19936/2018-SŽDC-

OŘ BNO-NT,  

- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, stanovisko ze dne 1.6.2018 pod č.j. 

1201810473, 

- Drážní úřad, Škroupova 11, Plzeň, stanovisko ze dne 27.6.2018 pod zn.: ML-SOL0527/18-2/Rb, 

- Pacovské strojírny, a.s., Nádržní 697, Pacov, souhlas na situace, námitky účastníka řízení ze dne 

19.2.2019, žádost o doplnění záznamu z ústního jednání ze dne 24.4.2019 a sdělení ze dne 

2.10.2019. 

 Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 

orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., Nádražní 697, 395 01 Pacov  

OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava  

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

E.ON Česká republika, s. r. o., Správa sítě plyn, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – CETIN a.s., 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26,    

611 43 Brno  
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České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Námitce účastníka řízení - PACOVSKÝCH STROJÍREN, a.s., Nádražní 697, Pacov týkající se 

zajištění dopravní obslužnosti společnosti kamionovou dopravou bylo vyhověno – došlo k úpravě 

projektové dokumentace a k úpravě dopravního inženýrského opatření. S tímto řešení vyjádřily 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., Nádražní 697, Pacov souhlas. Do podmínek stavebního povolení 

byla zahrnuta i podmínka č. 10 týkající se včasného informování PACOVSKÝCH STROJÍREN, 

a.s., Nádražní 697, Pacov o zahájení stavebních prací, aby společnost na toto mohla včas reagovat 

a připravit se.  

- Námitce účastníka řízení - města Pacov, náměstí Svobody 320, Pacov týkající se nesouhlasu 

s vedením objízdných tras bylo vyhověno. Projektová dokumentace byla upravena, a to včetně 

dopravně inženýrského opatření navrženého na dobu provádění stavebních prací na výše uvedené 

stavbě a byla dána k odsouhlasení města Pacova. Město Pacov s opravenou projektovou 

dokumentací vyslovilo písemný souhlas.   

- Návrhu společnosti Centrum LADA, z.s., Nádražní 362, Pacov ohledně zajištění bezpečného 

přecházení komunikace v ulici Antonína Sovy bylo vyhověno, v ulici Antona Sovy je nově 

navržen přechod pro chodce.   

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci řízení - PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., Nádražní 697, Pacov a město Pacov, náměstí 

Svobody 320, Pacov s podklady pro vydání rozhodnutí vyslovili souhlas. Ostatní účastníci řízení se 

k podkladů pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.  

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH, 

Krajského úřadu Kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby 

se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Rozhodnutí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 let.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení 

pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 5 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
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Přílohy stavebního povolení s ohledem na jejich rozsah nejsou zveřejněny na úřední desce spolu 

s tímto rozhodnutím, jsou součástí spisu a k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na Městském 

úřadu Pacov, odboru dopravy, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov. 

              Marie Papežová    

 zástupce vedoucího odboru dopravy 

         

„otisk úředního razítka“  

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

dle položky 18 1f) - osvobozeno. 

 

Příloha: 

• ověřená projektová dokumentace (podle § 94p odst. 4 stavebního zákona) + štítek "Stavba 

povolena" (bude předáno stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

Obdrží: 

dle rozdělovníku datovou schránkou, osobní převzetí, interní poštou  

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v návaznosti na § 94k písm. a) a b) 

stavebního zákona – stavebník včetně obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 

uskutečněn - doručeno datovou schránkou, osobní převzetí:  

Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený Krajskou správou a 

údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, IČ 000 90 450 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava a 

město Pacov, IČ 002 48 789, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, kteří pověřili Ing. Roberta Juřinu, 

IDDS: mg6jbeu 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. c) a d) stavebního 

zákona – vlastníci stavby a pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn  – 

doručeno jednotlivě datovou schránkou:  

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., IDDS: wt7fjdv 

OPTOKON, a.s., IDDS: s7grkte 

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 

E.ON Česká republika, s. r. o., Správa sítě plyn, IDDS: 3534cwz 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm 

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf 

Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky, IDDS: ksab3eu 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. e) stavebního zákona – 

vlastníci sousedních pozemků (v souladu se stavebním zákonem identifikováni označením pozemků 

a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) – doručeno veřejnou vyhláškou: 

stp.č. 436/1, stp.č. 436/2, stp.č. 437, stp.č. 449, stp.č. 454, stp.č. 455, stp.č. 456, stp.č. 457/1, stp.č. 458, 

stp.č. 460, stp.č. 462, stp.č. 463, stp.č. 473/1, stp.č. 475, stp.č. 486, stp.č. 487, stp.č. 488, stp.č. 491, 

stp.č. 493, stp.č. 494, stp.č. 498, stp.č. 519/1, stp.č. 526/1, stp.č. 527, stp.č. 528, stp.č. 529/1, stp.č. 

532/1, stp.č. 533/1,  stp.č. 533/2, stp.č. 534/1, stp.č. 535, stp.č. 536/1, stp.č. 536/3, stp.č. 537, stp.č. 

540, stp.č. 541,  stp.č. 551, stp.č. 552, stp.č. 558, stp.č. 560/1, stp.č. 562, stp.č. 563, stp.č. 564, stp.č. 

592 stp.č. 605/1, stp.č. 606, stp.č. 607, stp.č. 644, stp.č. 645,  stp.č. 646, stp.č. 666, stp.č. 667, stp.č.  

673/1, stp.č. 674, stp.č. 692, stp.č. 795, stp.č. 796, stp.č. 797, stp.č. 802, stp.č. 803/2, stp.č. 809, stp.č. 

810, stp.č. 820, stp.č. 996, stp.č. 997, stp.č. 998, stp.č. 1189, stp.č. 1190, stp.č. 1192, stp.č. 1193, stp.č. 

1194, stp.č. 1195, stp.č. 1228, stp.č. 1511, stp.č. 1710, stp.č. 1712, stp.č. 1759, stp.č. 1925, stp.č. 2063, 

stp.č. 2126, stp.č. 2144, stp.č. 2200, stp.č. 2376 a stp.č. 2404 vše v k.ú. Pacov.  
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Parc.č. 212/1, parc.č. 217/3, parc.č. 217/4, parc.č.  217/5, parc. č. 217/6, parc.č. 217/7, parc.č. 217/9, 

parc.č. 803/18, parc.č. 803/29, parc.č.  803/30, parc.č. 803/33, parc.č. 803/34, parc.č. 1623/1, parc.č. 

1922/2, parc.č. 1922/9, parc. č.1922/12, parc.č. 1922/14, parc.č.  1922/15, parc.č. 1925/2, parc. 

č.1925/8, parc.č. 1925/10, parc.č.  1925/11, parc.č. 1992/1, parc.č. 1992/2, parc.č.  1992/4, parc.č. 

1992/9, parc. č. 1992/10, parc. č.1994/1, parc.č.  1994/5, parc.č. 1995/2, parc.č.  1999/1, parc.č. 

1999/5, parc.č. 2000/1, parc. č. 2000/3, parc.č.  2000/4, parc.č. 2001/1, parc. č. 2010/5, parc.č. 2014/2, 

parc.č. 2031/1, parc.č. 2031/2, parc.č. 2033/1, parc.č.  2033/7, parc. č. 2035/2, parc. č.2105/6, parc.č. 

2105/13, parc.č. 2105/14, parc.č. 2105/15, parc. č. 2105/30, parc.č. 2105/41, parc. č.2107/4, parc.č. 

2107/5, parc.č. 2107/7, parc.č. 2107/8, parc.č. 2107/10, parc. č. 2109/2, parc.č.  2109/4, parc.č. 2109/5, 

parc.č. 2109/6, parc.č. 2109/7, parc.č. 2109/10, parc.č. 2109/11, parc. č. 2109/14, parc.č. 2109/15, 

parc.č. 2124/14, parc.č. 2124/15, parc.č. 2124/16, parc.č.  2126/1, parc. č.2126/2, parc.č. 2128/4, parc. 

č. 2130/2, parc.č.  2130/3, parc. č. 2133/4, parc.č.  2136/2, parc.č. 2136/3, parc. č.2136/6, parc.č. 

2136/11, parc.č.  2140/8, parc.č. 2140/9, parc.č. 2140/14, parc.č. 2154/4, parc.č. 2154/5, parc. 

č.2154/6, parc. č. 2154/10, parc.č. 2154/11, parc.č. 2154/15, parc.č. 2154/25, parc.č. 2154/27, parc.č.  

2507/1, parc.č.  2509/1, parc.č.  2511/1, parc.č. 2513/8, parc.č. 2513/10, parc.č.  2513/11, parc.č. 

2513/15, parc.č.  2513/16, parc. č. 2513/18, parc.č. 2515/2, parc.č. 2515/3, parc.č.  2515/5, parc. č. 

2515/6, parc.č.  2590/1, parc.č. 2590/4, parc.č. 2590/7, parc.č. 2590/8, parc. č. 2590/9, parc.č. 2590/10, 

parc.č. 2590/12, parc. č. 2593/2, parc.č.  2593/10, parc.č. 2593/12, parc.č. 2594/1, parc.č. 2692, parc.č. 

2699/1, parc.č. 2699/2, parc. č. 2700, parc.č. 2702/1, parc.č.  2702/2, parc.č. 2702/3, parc.č. 2735 a 

parc.č. 2736 vše v k.ú. Pacov. 

 

Dotčené orgány státní správy: 

doručeno datovou schránkou, interní poštou 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: 

x9nhptc 

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov  

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov  

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: 

sf3iu8q 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v 

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd 

Povodí Vltavy státní podnik, závod Dolní Vltavy, IDDS: gg4t8hf 

    

Ostatní: 

doručeno datovou schránkou  

VODAK Humpolec, s.r.o., IDDS: b2jciij 

Lesotech s.r.o., IDDS: k4fiauh 

 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním 

(městským) úřadům k zveřejnění – doručeno - interní poštou:  

Městský úřad Pacov, odbor kanceláře starosty a investic, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov – se 

žádostí o zveřejnění na úřední desce  

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Pacov po dobu 15 dnů.  

 

 

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

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

Prosíme o vrácení potvrzeného rozhodnutí zdejšímu odboru.       
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