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ROZHODNUTI
STAVBBNÍ povor,nNÍ
Výroková část:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem' odbor územníhoplánování a stavebního řádu, jako
silničnísprávníúřadpříslušnýpodle $ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13lI997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zněni pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zil<on o pozemnich komunikacích''),
a speciálnístavebníúřadpříslušnýpodle $ 16 odst. 1 a $ 40 odst. 4 písm.a) zákota o pozemních
komunikacích, a $ 15 odst. I zákona č. 18312006Sb., o územnímplánování a stavebnímřádu
(stavebnízákon), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ''stavebnízil<on,,),ve stavebnímŤizení
přezkoumal podle $ 108 až ||4 stavebního zákona žádost o stavební povolení' kterou dne
24.1.2019podal
Kraj Vysočina se sídlem Žlžkovač.p.1882/57,586 01 Jihlava 1,IČo 70890749,
kteréhozastupuje Krajská správa aúdržba silnic Vysočiny' příspěvková organizace,
Kosovská č.p.1122t16,586 01 Jihlava 1, IČo 90450,
kterou zastupuje společnostPRofi Jihlava spol. s r. o., Pod Příkopem č.p.933/6' 58ó
01 Jihlava 1,ICO 18198228,
kterou zastupuje společnostIS engineering s.r.o.,Dvorek č.p.401' 582 22 Přibyslav'

lČo zsglssog,

(dále jen ''stavebník''),a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle $ 1l5 stavebníhozákona a $ 18c vyhlášky ě.50312006 Sb.' o podrobnější
úpravěúzemníhorozhodování,lúzemnihoopatřenía stavebníhořádu
stavební

povolení

na stavbu s označením:
''II/385 Branišov - Dolní Rožínka''
p a r c .ě . 7 1 3 , 8 , 1 8 5 / 1 ,3 4 0 l I , 3 4 0 1 3 , 3 4 0 1 4 , 3 4 0 1 5 , 3 4 0 1 6 , 3 4 0 1 9 , 3 4 0 l | l , 3 4 0 l Í 2 ,
na pozemcích
340l14,340l15,340116,340120
v katastrálním územíBranišov nad Pernštejnem,
pozemcíchparc. č.509l2I, 627, 66815,74Il3, 74IlI1, 74IlI2, 745, 785, 93013,930135,93I/1'
932lI, 93212, 93215, 932128, 932129, 94|lI, 94112 v katastrálním únemí Zvo|e nad
Pernštejnem,
pozemcíchparc. č.334l 1, 1 |27, I 128, I I30l I v katastráln ím územíBlažkov,
p o z e m c í c h ' p a r cč. . I 0 2 l 2 , I I I 1 7 , I I I l I 4 , I I I | 1 6 , 1 7 I l I , 1 7 1 1 6 ,1 7 I l 7 , 1 7 I l 8 , 1 7 I l 9 , 1 7 I / I 0
v katastrálním územíDolní Rožínka.
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Stavba obsahuje:
Jedná se o stavebníúpravy stávajici komunikace - opra\u vozovkového souvrství silnice IV385
v úseku od intravilánu obce Branišov a dále do obce Zvole, kde procházi obcí a pokračuje
extravilánem až do obce Dolní RoŽínka' v nížje cca 20 m před křiŽovatkou se silnicí IIV3853
ukončena.Stávajícípovrch vozovky dotčenéhoúseku je nejednotný, s množstvímprasklin
a výluků, kraje vozovky jsou deformované' krý vozovky je tvořen asfaltovým betonem.
Celková délkanavrženého
opravovanéhoúsekusilnice IIl385je 6,683 km.
Rekonstrukce předpok|ádá zachování stávajícíhovýškovéhořešení opravovaného úseku, tzn.
Že budou zachovány stávající sklonové poměry komunikace. Rekonstrukcí dojde pouze
ke změně výškovéhovedení v důsledku zesíleníkonstrukčníchvrstev vozovky v extravilánu
uspořádánísilnice IIl385,jejiž
o 100 mm. Rekonstrukcínedojde ke změně stávajícíhošířkového
průměmášířkaje v danémúseku6'0 m.
Vozovka bude opravena formou recyklace za studenana místěa položenímnovéložnéa obrusné
vrstvy z asfa|tovéhobetonu. Projekt řeší opravu vozovky silnice ve stávajícím šířkovém
uspořádání včetněodvodnění - stávajícísilničnípříkopy budou pročištěnya tím bude obnovena
jejich funkčnost, stávajicí dešťovéuličnívpusti budou vyčištěny.V intravilánu obce Branišov
v místě napojeníMK (km 0,079, vlevo) bylo navrženoosadit Žlab ''Monoblock RD300''' aby
dešťové
vody z komunikace nepodmáčelypřilehlénemovitosti.
Stávající svislé dopravní znač,enizůstane zachovátnobeze změn. vodorovné dopravní značeni
bude po dokončenístavby obnoveno a bude spočívatv real'izaci vodícíchproužků.
Navrhovaná stavbaje členěnana týo stavebníobjekty:
SO 101 Silnice II/385
So l01.1 úsek1 - km 0,000- 0,400- obec Branišov(od mostu 385-001po křiŽovatkus místní
komunikací)
_
2 2 km 0,400 0,620 obec Branišov (od křižovatky s místníkomunikací
s o 1 0 1 . úsek
po konec obce)
_
_
s o 1 0 1 . úsek
3 3 km 0,620 3,320 extravilánmezi obcemi Branišov- Zvo|e
s o 1 0 1 . úsek
4 4 - kffi3,320 - 4,050 _ intravilán obce Zvole
5 5 - km 4,050 _ 6,550 _ extravilánmez obcemi Zvole a Dolní Rožínka
s o 1 0 1 . úsek
s o 1 0 1 . úsek
6 6 - km 6,550 - 6,683 - intravilán obce Dolní Rožínkapo křiŽovatku se silnicí

III/3853
So 301 oprava kanalizace,Branišov
so 302 Zatrabnění přÍkopu, Zvo|e.

n.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1 . Stavba bude provedena podle projektovédokumentace ověřené ve stavebnímÍízení,kterou
vypracovala společnostPRofi Jihlava spol. s r. o., Pod Příkopem č.p.93316,586 01 Jihlava,
IČo 18198228, odpovědná osoba - Ing. Jan Sedlák, autotizovaný inženýrpro dopravní
stavby a městskéinženýrství_ ČreIr 1003073,v květnu r. 2018; případnézměny nesmíby.t
provedeny bez předchoziho povolení silničníhosprávníhouřadu.
Stavebník oznámi silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
. Dokončenístavby - dokončeníterénníchúprav.

Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kter1im má vlastnické právo nebo
právo zaloŽenésmlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídajícívěcnému
břemenu.
4 . Stavebník zajistí výýčení veškerých inženýrských sítína staveništipřed zahájením stavby.
Pracovníci zhotovitelůmusí být s tímtovýýčením prokazatelně seznámeni.
J.

Č1.nvs r:.57,7l2OI9

str.3

5 . Stavebník nejméně 15 dnů pÍed zahájením stavebních ptaci oznámí správcům dotčených
inženýrskýchsítíči vedení termínjejich provádění;v nezbýném případě si vyžádá jejich
odborný dozor. Stavebníkbude při provádění stavebníchprací v blízkosti inženýrskýchsítíči
vedení respektovat předem stanovenépožadavkyjejich správců.Před započetímstavebních
pracístavebníkprověříplatnostjejich vyjádřenía v případěnutnostizajistíjejich aktualizaci.

6 . Vyskytnou-li se při provádění výkopů inŽenýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené,
musí bý další provádění stavby přizpůsobeno skutečnémustavu za dozoru příslušných
správcůtěchto inŽenýrskýchsítíěi vedení,aby nedošlok jejich narušenínebo poškození.
Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrŽeny předpisy týkající se bezpečnosti
práce a technických zaÍizeni, zejména zákona č' 30912006 Sb., zajištěnídalšíchpodmínek
bezpečnostia ochrany zdraví při práci, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
Dále stavebnik zajistí,aby bylo dodrženo zejménanaÍízenivlády č, 59112006Sb., o bližších
minimálníchpožadavcíchna bezpečnosta ochranu zdtavi při práci na staveništích.
8 . Stavba bude realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb. Před
zahájením stavebních prací oznámí stavebník písemně Městskému úřadu v Bystřici nad
Pernštejnem,odboru územníhoplánování a stavebníhořádu zhotovitele stavby.
9 . Stavebník zqistí vzájemnou věcnou a časovoukoordinaci rea|izace dalšíchstaveb technické
a dopravní infrastruktury v intravilánu obce Dolní Rožínka' pro něž zďejšístavební úřad
vydalpovolení jiŽ dÍíve.Jedná se o stavbu s označením',DolníRožínka - výstavbachodníku
K Lomu..' jejimž investorem je obec Dolní Rožínka a dá|e stavbu s označením ,,Dolní
Rožínka_ stavebníúpravy sítě NN..' jejímŽinvestorem je E.oN Distribuce, a.s., České
Budějovice.
l0. Stavebníkprovede pasportizaci sousedníchnemovitých věcí, kteréby mohly bfi poškozeny
V důsledku stavby či použitých technologií a současně v zastavěném uzemi bude
v maximální moŽné míře postupovat šetmě, aby nedošlo ke škodám na sousedních
nemovitostech věcech. Případnéškody na těchto nemovitostech věcech budou opraveny
na náklady stavebníka.
11. Po dobu realizace stavby stavebníkzajisti moŽnostpříjezdu a přístupuke všem pozemkům
i objektům,které se nacházejí v blízkosti staveniště.Případnékrátkodobé omezení příjezdu
stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; pŤijezď pro sanitní a
hasičskévozy musí bý zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí
(zařizení) do prostoru jejich umístěnív případě havárie.
12. Stavebník zamezípohybu vozidel stavby a stavebníchstrojůmimo stanovenétrasy či určené
odstavnéplochy.
13. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených
prokazatelně vlivem staveništnídopravy do odpovídajícíhostavebnětechnickéhostavu.
14. Stavebník zajistí taková opatření, aby v pruběhu stavebníchprací nedošlo ke kontaminaci
půdy či ke znečištěnípovrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami.
Na staveništinesmí bý skladovány látky ohrožujícíjakost nebo zdravotní nezávadnost vod
a lehce odplavitelný materiáI Z provozlJ mobilních zdrojů a stavebníchmechanismůdo okolí,
atakéšířeníprašnostisouvisejícís přesunem sypkých materiálů.
15. Používanémechanizačníprostředky musí b1it v odpovídajícímtechnickém stavu a musí byt
dodrŽovánapreventivní opatřeník zabráněnípřípadným úkapůmči únikůmtechnologických
kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí byt skladovány
pouze na místech zabezpečenýchz hlediska ochrany půdy a podzemních vod. Nesmí dojít
ke zhoršeníkvality povrchových a podzemních vod a nesmí bý narušenyhydrologické
poměry v danémuzemi.
16. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními' např. vhodným rozmístěním
mechanizace a zaŤizenína staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou
j ejich technickéhostavu.
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17. V pruběhu rea|izace stavby zajistí stavebník odpovídajícípodmínky pro Ťáďnéodvodnění
staveniště.Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané
lokalitě, v opačnémpřípadě zjistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebýečná
zeminabude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu Smyvu.
18. Stavebník zajistítaková opatření,aby v rámci rea|izace stavby bylo v maximální moŽnémíře
eliminováno znečištění
ovzduší.Jedná se zejménao Zamezeníšířenísekundárníprašnosti.
19. odpady vzniklé pÍi rea|izaci stavby musí byt využity nebo zneškodněny v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějšíchpředpisů, doklady budou
předloŽeny příslušnémuorgánu ochrany přírody před podáním žádosti o kolaudačnísouhlas.
20. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohroŽena bezpečnostsilničníhoprovozu. Při
stavbě nebude výkopek ukládán na stávajícímístníkomunikace.
2|.Zhotovitel stavby musí pro stavbu použítjen výrobky' které mají takové vlastností, aby
po dobu předpokládanéexistence stavby byla při běžnéudržbězaručenamechanická pevnost
a stabilita, poŽámí bezpečnost' hygienické požadavky' ochrana zdraví osob a zvíŤat
a Životníhoprostředí,bezpečnostpři uživán| ochtana proti hluku a úsporaenergie.
22.Pri stavbě budou dodrženaustanovenívyhlášky č.26812009Sb.' o technickýchpožadavcích
na stavby, upravující obecné technické požadavky na provádění stavebních konstrukcí
a technických zatizení staveb a na ně navazujicí závazná ustanovenípříslušnýchtechnických
norem a předpisůna stavbu se vztahujících.
23.Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovisek níŽe uvedených dotčených
orgánů:
23.1 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, spis č.
SBYS/l3Il2018/oŽPlBa, čj. BYS |6324l2ol8loŽplga I34 ze dne 31.10.2018(závazná
stanoviska a vyj ádŤeníodboru životníhopro středí):
o Po realizaci předmětné stavby budou odboru ŽP dotoženykopie doktadů o zákonném
využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jabý odpad
avjakém množstvíbyl předán oprávněné osobě, identffikačníúdaje tétoosoby (název,
prohlášení není bráno jako
sídlo, IČ oprávněnéosoby) a datum předóní odpadu, Čestné
doklad prokazujícízákonnénakládání s odpady.
23.2

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, čj. BYS
|3887l2}I\loZPlKa ze dne 10.9.2018(závaznéstanoviskoodboru životníhoprostředí):
o Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
kplnění funkcí lesa uvedených v $ Ij lesního zókona (pozn. zákon č,.28911995Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých předpisův platnémznění).
o Stavbou, ani jejím provozem nesmíbýt dotčenyani poškozeny lesnípozemky, nesmíjich
být využívánoani jako skládky či deponia materiálu, nesmí na nich být zřizovány ani
žádnéstavby zařízenístaveniště,
C

V souladu s ustanovením$ 22 lesníhozákona je vlastník nemovitosti nebo investor stavby
a zařízenípovinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo
budoujejich pozemlty, stavby a zařízenízabezpečenypřed škodamizpůsobenýmizejména
Sesuvem půdy, padáním knmenů,pádem stromů nebo jejich částí,přesahem vění a
klřenů, zastíněníma lavinami z pozemků určenýchk plnění funkcí lesa; tato opatřeníje

oprávněn provést i na pozemcích určenýchk plněnífunkcí lesa.
23.3 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničníhohospodářství,
č.j. BYS I2848l20I8 ze dne22.8.20|8:
o Stavba budeprovedena s předloženouprojektovou dokumentací.
o omezeníprovozu na dotčenýchpozemních komunikacích,po dobu realizace stavby, bude
řešenov souladu se zákonem o pozemních komunikacícha předpisy souvisejícími'
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Ministerstvo obrany čR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
záj mů,Pardubice ze dne 24.I0.20|8 sp. Zn. 7 509l 1277 8l 2018-I 150.oUZ-PCE:
o Požaduji oznámit termín realizace akce a v případě uzavírlry silnice II/385 návrh
objízdných tras Regionálnímu středisku vojenské dopravy olomouc, Dobrovského 6,
779 00 olomouc, minimálně 3 tydnypředem k provedení zvláštníchopatření,

23.4

24.Pti provádění stavby budou dodrženy podmínky vyplyvající zvyjádřeni níŽe uvedených
správcůtechnickéinfrastruktury a správce povodí:
o

Povodí Moravy, s.p.,Brno ze dne26.II.20|8 zn.PM-2I7I2l20I8l5203lFi

o

GasNet' s.r.o. zastoupený společnostíGridServices, s.r.o.' Brno ze dne 5.9.2018 zn.

a
o

a
a
a

a
a

500117r5r5
zn.P1I356-I6269082
RCDS NovéMěstonaMoravěze dne9.8.2018
E.oN Servisní,
s.r.o.'
E.oN Českárepublika,s.r.o.'RegionálnísprávaNovéMěsto na Moravě ze ďne2I.8,2018
2n.M30230-1,6271160
čj. 18/003560-A
Itselfs.r.o.,Brno ze dne12,9,2018
infrastruktura
a,s.,Prahaze dne20.8.2018čj. 689798118
Českátelekomunikační
VoDÁRENSKÁ AKCIoVÁ SPoLEČNoST a.s. divízeŽďár nadSázavouze ďne6.9.2018
z n .Z N 3 2 I1 l2 0 1 8 -Še
ObecZvole ze dne7.9.2018
DIAMO' státnípodnik, odštěpnýzávod GEAM, Dolní Rožínkaze dne 4.4.2019zn.
D40010374812019.

řízení (Josefa Tulise, Branišov 22,
25.Dá|e budou akceptovány podmínky vyjádření účastníků
Novotného,
Branišov
6, 592 5I Dolní Rožínkaa obce
592 5I Dolní Rožínka'Miroslava
Dolní Rožínka,Dolní Rožínka 3, 592 5I Dolní Rožínka)uplatněnépři ústnímjednání
konanémdne27.6.2019:
o Vkm cca 0,490 až 0,520 bude osazena zvýšená silničníobruba spřevýšením 15 cm
a v místě vjezdu k rodinnémudomu č.p. 22 přejezdový obrubník s převýšenim 2 cm
v délcecca 5 m zauěelem zvýšeníbezpečnostichodcůpodól komunikace u domu č,.p.22.
o Kana\izační přípojka z domu č.p. 6 v Branišově bude naltrazena novým potrubím
se zvýšenouúnosnostív původnítrase.
o Původně navrhovaný dvojřádek zŽu|ových kostek vkm 0,419 aŽ 0,520 nebude
realizován.
o V km 6'58 - 6,67 (v intravilánu obce Dolní Rožínka)nebude realizován silničníobrubník
včetněnavrhovanéuličnívpusti.
26,PÍi provádění stavebníčinnostije třeba si počínattakétak, aby bylo co nejméněomezeno
a rušenouživánísousedníchpozemků nebo staveb a aby nebyla způsobenaškodavlastníkům
sousedních pozemků nebo staveb _ z{ména dbát, aby nedocházelo kneodůvodněnému
omezení práv vlastníkůsousedníchpozemků nebo staveb' k ohroženízdraví a života osob,
k poškozování majetku a ničeni zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění
stavební činnosti nesmí byt také nad přípustnou míru znečišťovánoŽivotní prostředí
a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí b1it nad přípustnou míru obtěŽována hlukem,
prachem a vibracemi.
27.Y průběhustavebníčinnostibudou jednotlivéstavebnípráce prováděny tak, aby byl zajištěn
bezpeěný přístup apříjezd k jednotlivým pozemkůmnebo stavbám' přímo dotčenýchstavbou
i k sousednímnemovitostem.
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28. Při provádění stavby bude vlastníkůmsousedníchpozemků v nezbytnémrozsahu umožněna
zák|adní obslužnost těchto pozemků po předchozím projednání se zhotovitelem stavby
na zák|adě stanovenéhoharmonogramu stavebníchprací.
29.Pozemky dotčenéstavbou budou uvedeny do původníhostavu nebo ná|ežitěupraveny.
30. V případě znečištěnístávajícípřilehlých komunikací během provádění stavebníchprací
a činností,zajistíinvestor (stavebník)jejich pruběŽnéčištění.
31. Stavbabude dokončenado 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
32. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívžní, Ize
dle ustanovení $ I22 oďst. 1 stavebního zákona uŽívat pouze na základě kolaudačního
souhlasu' kteqf dle citovanéhoustanovenís |22 odst. 1 stavebníhozákonavydává na Žádost
stavebníkapříslušnýstavebníiřad. Žádost o vydání kolaudačníhosouhlasu stavebníkpodává
na předepsanémformuláři, jehož obsahové náleŽitosti jsou stanoveny V příloze č. 12
vyhlášky ě. 50312006Sb., o podrobnějšíúpravě územníhorozhodování, uzemního opatření
a stavebníhořádu, ve znění pozdějšíchpředpisů (dle $ 18i odst. 1 citované vyhlášky
č. 50312006Sb. se k žádostipřipojí přílohy uvedenév částiB přílohy č. 12 k tétovyhlášce).
Spolu se žádostío vydání kolaudačníhosouhlasu stavebníkdle ustanovení$ 121 odst. 1
stavebníhozákona stavebnímuúřadupředložímimo jiné dokumentaci skutečnéhoprovedení
stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému
stavebnímupovolení nebo ověřené projektové dokumentaci; jde-li o stavbu technické nebo
dopravníinfrastruktury, před|ožídokumentaci geodetickéčástiskutečnéhoprovedenístavby.
Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti nebo její výstavbou dochází
k rozdělení pozemku, doloŽí stavebníktéžgeometrický plán, a pokud se stavba nachází na
iuemi obce, která vede technickou mapu obce a pro účelyjejího vedení vydala obecně
závaznou vyhlášku, stavebníkrovněž doložídoklad o tom, že příslušnémuobecnímu uřadu
byly ohlášeny a doloŽeny změny týkajicí se obsahu technické mapy obce. Dle ustanovení
s |22 odst. 1 stavebníhozákona stavebníkpro vydání kolaudačníhosouhlasu opatří závazná
stanoviska dotčenýchorgánůkuživání stavby vyžadovaná zvláštnímiprávními předpisy. Dle
ustanovení $ 119 odst. 1 stavebního zákona stavebník zajisti, aby byly před započetím
uživánístavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsanézvláštnímiprávními
předpisy.
Účastníci Íizení,naněžse vztahuje rozhodnutísprávníhoorgánu:
č.p.1882l57,58601 Jihlava1,IČo 7O89O749.
Kraj Vysočina,Žižkova
odůvodnění:
Dne 24.I.2019 podal stavebníkžáďosto vydání stavebníhopovolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem by|o zahájeno stavebnířízeni.
Speciální stavební úřad svým opatřením dne 29,3,2019 oznámil zahájeni stavebního Ťizení
Íízeni a dotčenýmorgánům. Současněpodle ustanovení $112 odst.2
známým účastníkům
stavebníhozákona upustil od ohledání na místě a ústníhojednání, protožemu poměry staveniště
podklady pro posouzení stavby, a stanovil,
byly dobře známy a žádostposkytovala dostatečné
že ve lhůtědo 10 dnůod doručenítohoto oznámeni mohou účastníciŤizeniuplatnit svénámitky
a dotčenéorgány svá stanoviska.
Této možnosti využili účastníciŤízení- vlastníci pozemků a staveb přímo sousedících
s projednávanoustavbou - Miroslav Novotný' Branišov 6, 592 51 Dolní Rožínka,Josef Tulis,
Branišov 22,592 5I Dolní RoŽínka,Pavel Tulis Branišov 55, 592 5I Dolní Rožínka,ústním
podáním učiněným u odboru územníhoplánování a stavebníhořádu Městského úřadu Bystřice
shodně poŽadovali mimo jiné
nad Pernštejnem'o němŽ byl učiněnzáznam' Všichni tito účastníci
jednání
na místě samémk řádnému zjištěnístavu věci. TétoŽádosti speciální stavebníúřad
ústní
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vyhověl a svým opatřením ze dne 28.5.20109 nařídil ústníjednaní spojenés ohlediínímna místě
samém,kterése uskutečnilodne27 .6.2019a o jehožprůběhubyl sepsánprotokol.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízeni přezkoumal předloženou Žádost
z hledisek uvedených v $ 111 stavebníhozákona, projednalji s účastníky
řízenía s dotčenými
orgány a zjisti|, že jejim uskutečněnímnebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecnépoŽadavky na výstavbu.
KŽádosti o vydání stavebního povolení byla doloŽena závazná stanoviska, vyjádŤení níže
uvedených dotčenýchorgánů,vlastníkůa správcůtechnickéa dopravníinfrastruktury:
o Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor Životního prostředí, spis č.
SBYS/I3ll2}]l8loŽPlBa, čj. BYS l6324l2ol8loŽptga |34 ze dne 31.10.2018(závazná
stanoviska vyjádření odboru životníhoprostředí)
o Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor Životního prostředí, čj. BYS
I3887l20l8loŽPfi<a ze dne 10.9.2018(závazná stanoviska vyjádření odboru životního
prostředí)
o Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem,odbor dopravy a silničníhohospodářství,č' j.
BYS 12848/2018ze dne22.8.2018
o Městský uřad Bystřice nad Pemštejnem' odbor Životního prostředí, čj.
BYS1I2847l2}I$loŽPlPr, ze dne 5.9.2018(závaznéstanoviskod|e zák. č. 185/2001Sb.'
o odpadech a o změně někteých dalšíchzákonů',v platném znění)
o Městský uřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, spis č.
SBYS/I9496l20l8loŽPlJi, čj. BYS 19496l20l8loŽPlJi I34 ze ďne I4.I.2OI9(vyjádření
vodoprávního úřadu)
o PovodíMoravy, s.p.,Brno ze dne26.11.2018zn'PM-2I7I2l20I8l5203lFi
o Ministerstvo obrany ČR' Sekce nakládrínís majetkem' odbor ochrany územních zájmi,
Pardubice ze dne24.10.20I 8 sp. zn. 7 509I1277 8I20 I 8-I 15O-OUZ-PCE
o GasNet' s.Í.o.zastoupený společnostíGridServices' s.r.o.' Brno ze dne 5.9.2018 zn.

500177rsr5

o

E.oN Servisní,s.r.o.' RCDS Nové Město na Moravě ze ďne 9.8.2018 zn. PL1356-

o

E'oN Česká republika, s.r.o.' Regionální správa Nové Město na Moravě ze dne
2I .8.2018zn. M30230-I 627I I 60
Hasičský zác|,ranrtý sbor Kraje vysočina, izemni odbor Žďár nad Sázavou ze dne
6.8.2018čj. HSJI-3729-2/ZR-20I8

o

r6269082

o Policie Českérepubliky, Územní odbor Žďfu nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne
13.8.201
8 čj. KRPJ-8302I-I lCJ -2018-161406
o Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, izemtípracoviště Žďár naď Sázavou ze ďne
15.8.2018 zn. KHSV/ l7 670l z\I8lZRlHoIíŠik
o Itselfs.r.o.,Brno ze dne |2'9.2018čj. 18/003560-A
. Českátelekomunikační
infrastrukturaa.s.' Praha ze dne20.8.2018čj. 689798/18
. VoDÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Žďfu nad Sázavou ze dne
6.9,20|8zn. ZN32l 1/2018-Še
o Krajská správa audržbasilnic Vysočiny,p.o.
. Obec Zvole ze dne7.9.2018
o DIAMo, státní podnik, odštěpnýzávod GEAM, Dolní Rožínka ze dne 4.4.2019 zn.
D40010374812019.
Stavební ilřad zajisti| vzájemný soulad předloŽených závazných stanovisek dotčenýchorgánů
vyŽadovaných zv|áštnímipředpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky vyplývající
zjednotlivých vyjádření výše uvedených správců technické infrastruktury správní úřad
akceptoval a zezávaznil je v podmínkách uvedených ve výrokové částitohoto rozhodnutí.
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Y Íizeni bylo rovněž zkoumáno, zda mohou b;it přímo dotčenavlastnická nebo jiná věcná práva
k pozemkům nebo stavbám' na kterých mábyt požadovaný záměr uskutečněna vlastnická nebo
jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.
Ťizeni ve smyslu ust. $ 109 stavebního
Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků
je:.
stavebníhoŤízení
zákona, dle nějŽ účastníkem
a) stavebník,
b) vlastník stavby, nanížmábýprovedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém mábý stavba prováděna, není-li stavebníkem,můŽe-libý jeho
vlastnicképrávo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má bý stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li byt jejich práva
prováděním stavby přímo dotěena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li bý jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
0 ten' kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídajícívěcnému
břemenu' může-libyt toto právo prováděním stavby přímo dotčeno'
Vsouladu svýše uvedeným ustanovenímstavebního zákona stavebníúřad dospě| kzávěru,
že právni postavení příslušíprávnickým a ťyzickým osobám uvedenm nížev rozdělovníku
tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad vycháze| zpiedpokládaného působenístavby na okolí, a to s ohledem na její
konstrukce, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků. Z těchto hledisek pŤizna|postavení
účastníkůÍizení výše uvedeným. Vlastnická anebo jiná věcná práva k dalším (sousedním
i vzdálenějším)nemovitostem nemohou bý tímtorozhodnutímpřímo dotčena.
řízení:
V průběhustavebníhoÍízenibyly uplatněny připomínky účastníků
Miroslava NovotnéhooBranišov 6,592 51 Dolní Rožínka, uplatněnépři ústnímjednání dne
8.4.2019a27.6.2019:
o Na základě seznámenís předloženou projektovou dokumentacíznoyu upozorňuji na existenci
stávající dešťovékanalizace před domem č,p, 6, která přechází silnici II/385 směrem
k rybníku na pozemku parc. č. 8, kde je ukončenastávajícíšachtou.Kanalizace je kamenná
a je uloženamělce pod silnicí (krytem vozovlql),
o Požaduji respektovat trasu a stav stóvající kanalizace tak, aby nedošlo kjejímu poškození
a odvod vod z rodinnéhodomu zůstalfunkční.
o K řádnémuzjištěnístavu žádám o jednání přímo na místě.
o Nesouhlasíms osazenímdvojřádku ze žulovýchkostek,
Technické připomínky pana Miroslava Novotného byly řádně posouzeny pÍi naŤizenémústním
jednání konaném dne 27.6.2019 a speciálním stavebním úřadem akceptovány. Vzhledem
k možnémušpatnémutechnickémustavu původníkana|izace a rea|izacístavby, bylo dohodnuto
variantní technickéřešeníkana|izace tak, aby odtok dešt'ovýchvod od domu č.p.6 v Branišově
zůstal zachován v původní trase. Připomínkám bylo vyhověno stanovenou podmínkou č. 25
uvedenou ve výrokové částitohoto rozhodnutí.
Josefa Tuliseo Branišov 22, 592 51 Dolní Rožínkaouplatněnépři ústnímjednání dne I0.4.20I9
a27.6.2019:
. (Jpozorňuji na nutnost řešení odvodu dešťovýchvod ze zemědělslqlch pozemků s tim, že
na předběžných jednání bylo navrženo uloženípropusti pod silničním tělesem vývodem
na pozemekparc. č.82/5 v kaL územíBranišov nad Pernštejnem.
o K řádnémuzjištěnístavu žódáme o jednání přímo na místě.
o Požaduji zvýšeníbezpečnosti chodců podél komunikace u domu č,p. 22. Požaduji podél
nemovitosti zvýšenouobrubu, v místěsjezdupřejezdoý obrubník.
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Pokud se týká zvýšeníbezpečnostipohybu chodcůu domu č.p.22v Branišově, tato připomínka
byla řádně projednrírraa posouzena pŤi naÍizenémústnímjednání konaném ďne 27.6.2019.
Speciální stavební uřad tuto připomínku akceptoval a bylo jí zce|a vyhověno stanovenou
podmínkou č.25 uvedenou ve vyrokové částitohoto rozhodnutí.
K dalšípřipomínce_ viz odůvodněníníže.
Pavla Tu|ise, Branišov 55,592 51 Dolní Rožínkaouplatněnépři ústnímjednání dne I0.4.2019
- shodnés připomínkamip. Josefa Tulise' viz výše.
. (Jpozorňuji na nutnost řešeníodvodu dešťovýchvod ze zemědělskych pozemků s tim, že na
předběžných jednání bylo navrženo uloženípropusti pod silničním tělesem vývodem na
pozemekparc. č.82/5 v kat' územíBranišov nad Pernštejnem.
o K řádnémuzjištěnístavu žádámeo jednání přímo na místě.
V případěřešeníodvodu dešťovýchvod ze zemědělskýchpozemkův extravilánu obce Branišov
(směrem k obci Zvole) byla i tato připomínka projednána. Speciální stavebníúřad se ztotoŽnil
s vyjádřením zástupce stavebníkapři ústnímjednání spojenéms ohledáním na místě samémdne
žepředloženáprojektová dokumentaceřešípouze
27.6.2019,při kterémupozornil na skutečnost,
komunikace
a
to
v
rozsahu opravy vozovkového souvrství silnice
stavební úpravy stávající
IV385 v úsekuod obce BranišovaŽ do obce Dolní Rožínkav celkovédélceopravovanéhoúseku
6,683 km ve stávajícím směrovém uspořádání věetně pročištění,příp. úpravy odvodnění
komunikace. Účelem projednávané stavby na zák|adě zpracované předložené dokumentace
ke stavebnímu tízeni není řešení zajištění odvodnění zemědělských pozemků ve vlastnictví
jiných právnických afyzických osob, kterésousedíse silnicí IV385. Ztohoto důvodunebylo
možno připomínce týkajicí se řešení odvodnění zemědělských pozemků vyhovět v rámci
stavebníhoŤizenipro předmětnou stavbu.
Obce Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3,592 51 Dolní Rožínka, uplatněnépří ústnímjednání
dne27.6.2019:
o Požadujemesilničníobrubník v lcrn6,58 - 6,67 vypustit včetněnavrhovanéuličnívpusti,
Této připomínce speciální stavebníuŤadzce|a vyhověl podmínkou č.25 uvedenou ve výokové
částitohoto rozhodnutí.
Speciální stavební úřad řádně posoudil uvedené podklady a skutečnosti jednotlivě
ive vzájemnýchsouvislostecha neshledaldůvody,kteréby bránily povolenístavby.
Správní orgán proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použiti ustanovení
právních předpisůve vyroku uvedených.
Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
kraje Vysočina, k odboru územníhoplánování a stavebníhořádu podáním u zdejšíhosprávního
orgánu.
odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisůtak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastníkpotřebný počet
odvoláním |zenapadnout výrokovou
stejnopisů,vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka.
částrozhodnutí,jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutíje nepřípustné.
Speciální stavebníúřad po dni nabyí právní moci stavebníhopovolení zašle stavebníkovijedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkemobsahujícímidentifikačníúdaje
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o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektovédokumentace zašle vlastníkovi stavby'
pokud není stavebníkem.
Při provádění stavby je stavebníkpovinen
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebníhopodnikatele, kteý bude stavbu provádět, u svépomocnéformy výstavby jméno a
příjmenístavbyvedoucíhonebo osoby,která bude vykonávat stavebnídozor; změny v těchto
skutečnostech oznámíneprodleně speciálnímu stavebnímuúřadu,
před zahájenim stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveništěštíteko povolení
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáh|éstavby se mohou označitjiným vhodným způsobems uvedením ídajůze
štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkajícíse prováděnéstavby nebo její změty, popřípadějejich kopie'
ohlašovat speciálnímu stavebnímuúřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek
stavby, umoŽnit provedení kontrolní prohlídky' a pokud tomu nebráni vážnédůvody, této
prohlídky se zúčastnit'
ohlásit stavebnímu uřadu neprodleně po jejich zjištění závaóy na stavbě, které ohroŽují
životy azdtavi osob, nebo bezpečnoststavby,
oznámit speciálnímu stavebnímuúřadupředem zahájeni zkušebníhoprovozu.

{ffi

Stavba nesmí bý zahqena' dokud stavebnípovolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbyvá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2|et ode dne, kdy nabylo ptávní moci.

g. Tomáš Straka
vedoucí odboru

Poplatek:
Správní poplatek podle zákonač. 63412004Sb., o správníchpoplatcíchje osvobozen.
obdrží:
úěastnícistavebníhořízenídle ust. 109 odst. a) ažd) stavebníhozákona (do vlastníchrukou)
Kraj Vysočina,IDDS: ksab3eu
Krajská správa audrŽba silnic Vysočiny,příspěvková orgarizace,IDDS: 3qdnp8g
IS engineerings.r.o.,IDDS: vpmcxcm
Josef Tulis, Branišovč.p.22,Zvo|e, 592 5I Dolní Rožínka
Bohumila Tulisová, Branišov č.p.22,Zvole, 592 5I Dolní RoŽínka
Vladimíra Zemanová,Nová Ves č.p.48,594 51 Křižanov
Luděk Fendrych' Zvo|e č.p.I37, 592 56 Zvo|e nad Pernštejnem
oldřich Pavlík, Zvo|e č.p.25, 592 56 Zvole nad Pernštejnem
ZdenkaPavlíková, Zvo\e č.p.25,592 56 Zvo|e nad Pernštejnem
David Fendrych,Zvo|e č.p.I25,592 56 Zvole nad Pemštejnem
Josef Gerlich, Branišovč.p.I0, Zvole, 592 5I Dolní RoŽínka
Milada Gerlichová,Branišovč.p.10' Zvo|e,592 51 Dolní Rožínka
Josef Tulis' Branišovč.p.35, Zvole,592 51 Dolní Rožínka
Jiří Mrňous, olešná č.p.4, 592 31 Nové Město na Moravě
Ivo Svítil, Zvole č.p.19, 592 56 Zvo|e nad Pernštejnem
Lenka Svítilová,Zvo|e č.p.19, 592 56 Zvo|e nad Pernštejnem
Jaroslav Tomášek,BlaŽkov č.p.60' 592 5I Dolní Rožínka
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JaroslavZeman,Dolní Rožínkač.p.I29,592 5I Dolní Rožínka
Ing. Petr Mrňous, Dolní Rožínkač.p.25, 592 5I Dolní RoŽínka
Státnípozemkový uřad, IDDS: z49per3
PovodíMoravy, s.p.,IDDS:m49t8gw
GridServices's.r.o.'IDDS: jnnýs6
E.ON Distribuce, a.s.,IDDS: nf5dxbu
Českátelekomunikačníinfrastruktura a.S.' IDDS : qa7 425t
VoDÁRENSKÁ AKCIoVÁ SPoLEČNOST, a.s.' dlvize Žďér nad Sázavou, IDDS: siygxrm
itself s.r.o.,IDDS: bwgyq4a
DIAMO, státnípodnik' odštěpnýzávod GEAM Dolní Rožínka'IDDS: sjfywke
Obec Zvole, IDDS : sv4atng
obec Dolní Rožínka,IDDS: ikkb3wy, s žádostío zajištěníjednacímístnosti
obec Blažkov' IDDS: yxvaqhs
Obec Dlouhé,IDDS: rqfbqxx
účastnícistavebníhořízení dle ust. 109 odst. e). fl stavebníhozákona (veřeiná vyhláška.
elektronická úřednídeska)
osoby s vlastnickými
pozemkům:

právy nebo právy odpovídající věcnému břemenu k sousedním

vedených dle KN parc. č. 516lI, 51612, II24l2, 1126 a dále pozemkům vedených
evidenci- parcely původPřídělovýplán parc. č. I34, 165,166, 167,168,
ve zjednodušené
1 6 9 , I 7 0 , | 7 3 , | 7 4 , I 7 5 , 1 7 6 , | 7 7 , l 7 8 , I 7 9 , 5 4 T l 1 , 5 4 7 , 5 4 8 v k a t a s t r á l n í mú z e m í
Blažkov,
parc. č.2280 v katastrálním územíDlouhé na Moravě,
parc.ě. st.2I, st,22, st.23lI,24lI, st.2412,st.25, st.356, dá|epozemkůmparc.ě. 2lI,2l2,
3, 4, 5, 6, 9lr, 913,914,915,918,3216,991t, 9911,9918,9919,991r0,10213,10214,10216,

104173,
r04l7r,1,04172,
104170,
104169,
r02ll, r02lg,r02lr3,r02lr4,r04lr,104123,
rr9l5,rr9l8,169,r70lr,
tr2l5,rrglt, 11912,
r04lgg,rrýr2, rry23, rrv25, 111126,

DolníRožínka,
I7I|I2,I7Il20 v katastrálnímúzemí
parc.ě. IlI, Il2,2,712,714,
5]ll,
parc.č.st.43, st. 44,st.45lI, st.46lI a dálepozemkům
r 95,20 3 1 r " 7 ,
871r ,186lr ,r 89ll, 18914,
8215,
8216,
, 1 7 , 7 9 1 r, 7 9 1 2 , 7913,7914,
5 7 1 357
, 1 1 6J7
340125,
340124,
340123,
34012r,340122,
338,34012,34017,34018,3401r0,340113,340117,
37211,37212,373,103r, 1032,
340130,
34013r,340132,340133,
340126,
340127,340129,
Branišovnad Pernštejnem,
|047,1054,1055,1061,1068v katastrálnímúzemí
parc.č.st. 1, st. 1'2,st. 16,st. 17,st' 74, st,75,st,|04lI, st. 106,st. 129,st. 130,st. 146,
s t . 1 4 7s, t . 1 5 0 / 1s, t . 1 5 4 s, t . 1 5 7 s, t . 1 5 8 s, t . I J 7 ,s t . 1 8 3 s, t . 1 8 4 s, t . 2 8 2s, t . 3 2 0 s, t . 3 2 2 ,
parc.č,62lI, 6212,6213,63lI, 66, 6812,93,95,97,98/2,9813,
st. 324,dále pozemkům
372126,
372120,
372119,
37219,372113,
r03lr, 165,166lr,167,37213,
37214,
100/1,10012,
372127,372129,372147,312152,372154,372172,372116,372177
, 372178,372179,3731r,
30
1 ,1 1 , 3 8 3 1 1 3 , 3 38 84 5, , 3 8 7 1 r , 3 8 1 1 4 , 3 8 9 1 1 2 ,
3 7 6 1 r r , 3 8 3 1 3 , 3 8 3 1 4 , 3 8 3 1 1 , 3 8338/ 1
3 g g l 1 3, 3 gglrg, 3 ggl2 r, 3 g0 l 7,500/3,50U2,502,5031r ,50312,50512,50 9 1 r ,5 0 9 1 5 ,5 0 9 /
509132,509149,563, 564, 570, 595, 599,609,610, 625,
509119,509124,509129,509131,,
686,687,688,69013,69014,696,6971 6 ,6 9 7 1 9 ,
6 2 6 , 6 4 1 , 6 4 2 , 6 6 0 1 r, 6 7 6 1 1 3,676115,683,
l07l19,l0 ' 1 1 2 0 ,
6 9 7 / 1 0, 6 9 7 1 1619,7 / 1 4 , 6 9 7 1 16,698,70011,70013,70712,70713,70714,
707121,71U22,71,T126,7rý32,1rý33,1rU68,73419,734112,734113,74013,74015,
'.|41117,
744,
74U14,74llr5, 741116,
74ý8, 74lll0, 741.113,
74117,
74019,74019,740110,
7 4 6 , 7 48 , 7 8 3 , 7 8 4 , 7 8 6 , 7
, 78878,789,790,802,93016,93017,93018,930122 ,9 3 1 1 3 ,9 3 1 1 4 ,
Zvolenad
v katastrálnímúzemí
93115,93116,93ll8,93119,931ll0,982,98612,987,1002
Pernštejnem.
stavbám:
osoby s vlastnickýminebojinými věcnýmiprávy k sousedním
č.p.138,
ě.p.25,č.p.1'29,
3 , č, p. 2 8ě.
, p .27, č.p.26,
D o l n íR o žínkč,
a p.
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Branišovč.p.6' č.p.3 5 ,č . p2. 2 a č . p . 3 9 ,
Zvo|e,,
Zvole č.p.118'č'p.9, č.p.90, č.p.10,č.p.84, č.p.86, č.p'40,č.p.4I, č.p.100,č.p.44,
č. p6. 6 ,ě . p.4 3 ,č. p. 2 I,
č. p.106,č.p.111,č.p.15,č.p.70,ě.p.67,ě.p.I4I, č.p.154,č.p.|42
a č . pI. 43 .
dotčenésprávníúřady
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina,uzemní pracovištěŽďáÍ nad Sázavou,
IDDS: py2ívatrt
Městský úřadBystřice nad Pernštejnem,odbor dopravy a SH, Příčníč.p.405,
593 01 Bystřice nad Pemštejnem
Městský úřadBystřice nad Pernštejnem,odbor Životníhoprostředí'Příčníč.p.405'
593 01 Bystřice nad Pemštejnem
Policie ČR, Krajskéředitelswípolicie kraje Vysočina' Dopravníinspektorát,IDDS: x9nhptc
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, uzemni odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v
Ministerstvo obrany ČR' Sekce nakládáni s majetkem,
odbor ochrany územníchzájmi Pardubice, IDDS: hjyaavk
Tato veřeiná whláška musí být vwěšena po dobu 15 dnů
na úředníchdeskách Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem,obecního úřadu obce Zvole,
obecního uřadu obce BlaŽkov" obecního úřaduobce Dolní Rožínka.
15. den je poslednímdnem oznámeni.
Po sejmutí z úřední desky obratem po lhůtě vyvěšenípotvrzené vrátit zpět Městskému
úřadu Bystřice nad Pernštejnem,odboru územníhoplánování a stavebníhořádu.

Vyvěšeno
dne.?!...97..?.1..7.....

Sňato dne

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšeni potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícímdálkový přístup podle věty druhés 25 odst. 2 zákona
č.50012004Sb. (správnířád)
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