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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Obec Vícenice, IČO 44065531, Vícenice 31, 676 02 Vícenice
(dále jen "stavebník") dne 27.01.2020 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na
stavbu:
Vícenice, chodníky a zpevněné plochy podél silnice III/36068 a III/36070
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 476/1, 486/1, 486/6, 508 v katastrálním území Vícenice u Dolních
Lažan. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Městský úřad
Moravské Budějovice vydal na stavbu stavební povolení dne 16.03.2018 pod č.j. ODSH/7597/2018.
Uvedená změna se týká prodloužení platnosti stavebního povolení o 24 měsíců a současně o
prodloužení lhůty k dokončení výše uvedené stavby k 31.12.2023 z důvodu zahájení stavby nové
splaškové kanalizace v obci Vícenice, kde realizace uvedené stavby bude započata po jejím dokončení.
Stavba obsahuje:
SO 101:
Nový chodník je napojen na stávající aje veden přes vjezd do domu č. p. 74. Vlevo je ukončen u vjezdu k
domu č. p. 15. V km 0,076 90 ve směru staničení je navrženo místo pro přecházení na druhou stranu
silnice. Za křižovatkou s místní komunikací chodník pokračuje ve směru na Jakubov a je ukončen v km
0,13708.
SO 102:
Chodník začíná vlevo za mostkem přes odvodňovací příkop aje ukončen za vjezdem do nemovitosti č. p.
51 místem pro přecházení v km 0,115 59. Od místa pro přecházení v km 0,111 59 je navržen nový
chodník vpravo, který končí za vjezdem do domu č. p. 21 v km 0,215 81. V km 0,110 49 - km 0,216 46 je
silniční příkop zatrubněn rourami PVC DN 400, vtok a výtok je opatřen šikmými čely z lomového
kamene do betonu. Na úseku jsou zřízeny dvě kanalizační šachty v km 0,144 64 a km 0,177 60.
SO 103:
Chodník je veden od vjezdu do domu č. p. 65 podél silnice za vjezd do domu č. p. 57 v celkové délce
116,66 m.
Sklonové poměry:
Niveleta navrhovaných chodníků je odvislá od nivelety stávajících silnic a výšky nášlapu silničních
obrub. Podélný sklon nepřesahuje hodnotu 12,5% ani v rampových částech chodníku v místech pro
přecházení či vjezdech
Chodníky jsou navrženy v šířce 1,55 m, pouze v úseku palisád je šířky 2,25 m z důvodu vedení kabelů
SEK. Chodníky jsou ohraničené ze strany silnic betonovým obrubníkem silničním s výškou nášlapu 120
mm, u vjezdů 50 mm a v místech pro přecházení 20 mm nad niveletou asfaltového povrchu.
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Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní 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 speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle § 118 odst. 2 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny
Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 14/1, 14/2, 15/1, 16/2, 95, 96/4, 96/5, 96/7, 96/9, 96/13, 96/15, 96/17, 96/22, 102/2, 102/9,
107/4, 143, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/9, 152/14, 485/17, 486/4, 486/7, 499, 512, 520,
521 v katastrálním území Vícenice u Dolních Lažan
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Vícenice č.p. 32, č.p. 35, č.p. 39, č.p. 57, č.p. 65, č.p. 21, č.p. 51, č.p. 43, č.p. 56, č.p. 61 a č.p. 60
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
otisk úředního razítka,
Mgr. Martin Ferdan
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Moravské Budějovice a Obecního
úřadu Vícenice po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty
druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ………………………………..

Datum sejmutí: …………………………………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…………

V elektronické podobě
zveřejněno do: ………………………..…………
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………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Obecní úřad Vícenice žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o
vyvěšení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Vícenice, IDDS: 695aqjk
CETIN a. s.IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, IDDS: siygxrm
Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb
evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 14/1, 14/2, 15/1, 16/2, 95, 96/4, 96/5, 96/7, 96/9, 96/13, 96/15, 96/17, 96/22, 102/2, 102/9,
107/4, 143, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/9, 152/14, 485/17, 486/4, 486/7, 499, 512, 520,
521 v katastrálním území Vícenice u Dolních Lažan
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Vícenice č.p. 32, č.p. 35, č.p. 39, č.p. 57, č.p. 65, č.p. 21, č.p. 51, č.p. 43, č.p. 56, č.p. 61 a č.p. 60
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí
ostatní
Ministerstvo obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk

