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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.2.2011 podala 

Obec Horní Krupá, IČ 00267481, Horní Krupá 49, 580 01  Havlíčkův Brod 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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 

CHODNÍK A 3 ÚSEKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
Horní Krupá 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 219, parc. č. 22/2, 25/14, 82/1, 83/1, 1638/15, 1638/54, 2641/7, 
2641/18, 2642/1, 2650, 2741/1, 2748, p. p. k. 22 v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Záměr řeší vybudování chodníku v obci Horní Krupá podél silnice III.třídy ve směru do Lysé z 
důvodu zajištění bezpečnosti chodců. 3 úseky kabelových rozvodů se stožáry veřejného osvětlení 
jsou navrhovány v místech, kde v nočních hodinách není dostatečné umělé osvětlení.  

Určení prostorového řešení stavby: 

- Chodník navržen šířky 2 m, délky cca 132,5 m, přimknutý ke komunikaci, povrchová úprava - 
zámková dlažba. Stávající vpusť bude posunuta ke hraně chodníku. Mostek přes vodoteč navržen ve 
stejném průtočném profilu jako mostek pod komunikací tj. šíře 3,5 m, výšky 1,4 m, v celé délce 
mostku provedeno u chodníku zábradlí výšky 1 m.  

- V návaznosti na chodník bude provedena manipulační plocha o  rozměrech 6,0 x 4,5 m pro 
kontejnery tříděného odpadu.  

- V rámci stavby bude skácena lípa (vnější obvod 345 cm) u konce chodníku z důvodu vytvoření 
rozhledových poměrů u křižovatky silnice III.třídy s místní komunikací. Podél chodníku navržena 
nová výsadba 3 ks stromů. Seznam stavbou chodníku dotčených pozemků: parc.č. 2641/18, 2748, 
2641/7, 2741/1, 2642/1. 

- Elektrorozvody veřejného osvětlení provedeny kabely uloženými v ochranné chráničce KOPOFLEX 
75 mm s krytím 70 cm ve volném terénu, 1 m v komunikacích, 35 cm v chodníku. Kabelové vedení 
bude zasmyčkováno do stožárových svorkovnic jednotlivých stožárů a v posledním bude ukončeno, 
sloupy sadové.  

- Úsek č.1 veřejného osvětlení - Kabelové vedení naspojkováno na vedení v budově čp. 113, zde 
osazena přípojková skříňka. U cesty osazen 1 stožár VO. Seznam stavbou dotčených pozemků: 
st.p.č. 219 (č.p. 113), parc.č. 25/14, 22/2 (č. 22 PK).  

- Úsek č.2 veřejného osvětlení - Kabelové vedení napojeno od koncového stožáru VO. Podél cesty 
osazeny 2 stožáry VO. Seznam stavbou dotčených pozemků: parc.č. 83/1, 2650, 82/1.  
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- Úsek č.3 veřejného osvětlení - Kabelové vedení napojeno od koncového stožáru VO. U cesty osazen 

1 stožár VO. Seznam stavbou dotčených pozemků: parc.č. 1638/15, 1638/54. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací stavby (M 1:2880), dále pak se situací 
chodníku (M 1:500) a situacemi veřejného osvětlení (M 1:1000) 1., 2. a 3.část, které obsahují výkres 
současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb na okolí.  

2. Při zpracování projektové dokumentace a při provedení stavby budou dodrženy požadavky na 
výstavbu stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.      

3. Při zpracování projektové dokumentace a při provedení stavby budou dodrženy podmínky uvedené 
ve vyjádřeních: 

 RWE Distribuční služby, s.r.o., pracoviště Pardubice – zn. 396/11/134 ze 4.2.2011 – 
v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s STL plynovody PE dn 90,50 a STL plynovodními 
přípojkami 

 ČEZ Distribuce, a.s., odd. Dokumentace Benešov – zn. 001032151320 z 31.1.2011 – 
v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku 
ČEZ 

 Telefónica 02 Czech Republic, a.s. – č.j. 13599/11 z 31.1.2011 – v zájmovém území dojde ke 
střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica    

4. Před zahájením zemních prací na stavbě budou vytýčeny veškeré podzemní vedení a zařízení v místě 
stavby a zajištěna jejich ochrana před poškozením. Zásah do veřejných pozemků, komunikací a 
chodníků musí být předem projednán se správci těchto zařízení, dodrženy podmínky jimi stanovené, 
a po skončení stavebních prací uvést pozemky, komunikace a chodníky do původního stavu. 

5. Minimálně 15 dnů před zahájením stavebních prací v silnici č. III/3444 bude požádáno na MÚ 
Havlíčkův Brod, odboru dopravy o zvláštní užívání podle § 25 odst.6 písm.c) bod 3 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na povolení provádění 
stavebních prací.   

6. Dřeviny v blízkosti stavby budou ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích, zejména dle článků 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 
Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo 
stavebních jam.  

7. Při přípravě a provedení stavby budou respektovány podmínky Zemědělské vodohospodářské 
správy, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Havlíčkův Brod stanovené ve vyjádření zn. OPV/HB/1138-
2/2008 ze 6.9.2008:  

 Křížení kabelu (veřejného osvětlení) s vodním tokem (Krupského potoka) provést protlakem, 
hloubka pod neupraveným korytem toku min. 1 m. Křížení kabelového vedení s tokem bude na 
povrchu označeno ocelovou trubkou a kabel bude uložen v ocelové chráničce v délce min. 1 m 
přesahující břehové hrany.  

 Investor 5 dní předem písemně ohlásí (na Povodí Vltavy, s.p., pracoviště Havlíčkův Brod) 
provádění prací pod vodním tokem a přizve ke kontrole hloubky uložení potrubí v místě křížení. 
O provedené kontrole protlaku musí být ke kolaudačnímu souhlasu předložen potvrzený zápis.   

 Z vodního toku budou odstraněny nečistoty způsobené stavební činností.  

 Nově budovaný mostek přes Krupský potok (parc.č.2741/1) – pro možnost stanovení, zda bude 
zřízeno věcné břemeno nebo odkup části pozemku parc.č.2741/1, předložit (na Povodí Vltavy, 
s.p., pracoviště Havlíčkův Brod) projektovou dokumentaci pro stavební řízení k odsouhlasení, 
součástí bude i výkres přechodu protlaku pod vodním tokem.    

8. Po provedení stavby chodníku bude stavba geometricky zaměřena, dotčený silniční pozemek 
parc.č.2641/18 (silnice č. III/3444) pod stavbou bude oddělen a majetkově vypořádán s majetkovým 
odborem kraje Vysočina.  
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01  Havlíčkův Brod 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.2.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dle § 87 odst.1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou z 18.3.2011 zahájení 
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil 
veřejné ústní jednání na den 21.4.2011, o jehož výsledku byl sepsán stručný protokol. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost nepodala žádné připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 
 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – ÚZEMNÍM PLÁNEM 
HORNÍ KRUPÁ, který byl schválen dne 25.11.2008 na jednání Zastupitelstva obce Horní Krupá.  

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
 
Jelikož je v zájmovém území stavby schválen územní plán obce, doručuje se v souladu s § 92 odst. 3 
stavebního zákona územní rozhodnutí účastníkům řízením uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona 
veřejnou vyhláškou. Těmito účastníky jsou vlastník pozemku a osoby, které mají jiné věcné právo k 
pozemku, na kterém má být stavba umístěna, osoby jejichž vlastnické nebo jiné práva k sousedním 
pozemkům a stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví 
zvláštní právní předpis a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  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, v případě projednávání umístění stavby veřejnou vyhláškou 
bude podáno odvolání ve 3 stejnopisech. 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. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 
 

Bohumil Veselý  
referent stavebního úřadu 

 

 

 

 
otisk úředního razítka 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen. 
 
Příloha: 

 ověřená dokumentace (podle § 92 odst.4 stavebního zákona) – bude zaslána žadateli po nabytí právní 
moci rozhodnutí 

 

Obdrží: 
navrhovatel - žadatel 
Obec Horní Krupá, IDDS: xy5a9v7 
 
dalším účastníkům se podle § 92, odst. 3 stavebního zákona rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou 

  
dotčené orgány 
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, IDDS: 5uvbfub 
  
ostatní 
Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna – vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 
15 dnů, včetně způsobu umožňujícímu dálkový přístup 
Obecní úřad Horní Krupá, Horní Krupá č.p. 49, 580 01  Havlíčkův Brod 1 – vyvěšení veřejné vyhlášky na 
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů – doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky zaslat bezodkladně zpět 
stavebnímu úřadu  
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