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VEREJNA VYHLASKA

oZNÁMENÍ
I. zarrÁrnmÍ
ŘÍznxÍo znrňxňsTAvBYpŘro DoKoNčENÍM
rr. zarrÁ.rrxÍ nÍznxÍo PRoDLouŽpNÍPLATNosTI sTAvEBNÍHoPovoI-BNÍ
Kraj Vysočina se sídlem Žlžkova č,.p.|882t57, 586 01 Jihlava 1, Ičo 70890749,
(dále jen ''stavebník'')dne 18.06.202I podal žádosto povolení změny stavby před jejím
dokončením
na stavbus označením
''II/385Branišov. DolníRožínka''

(dálejen ''stavba'')
parc.č,.713,8,
na pozemcích
185/1,340l|,34013,34014,34015,34016,340/9,
340l1J, 340lI2, 340/14, 340115,340116,340120v katastrálním tnemi Branišov nad
Pernštejnem,
napozemcíchparc.
č.st. 129 adá|epozemcíchparc.
č.509/21,627,66815,74L|3,74I/7,74ll1l,
741lI2, 745, 785, 93013,930135,93tlt, 93211,93212,932|5,932128,932129,94ÍlI, 94Il2
v katastrálnímúzemíZvole nad Pernštejnem,
parc.ě. 334l|, |127, 1128,1130l|,51612v katastrálnímúzemíBlažkov,
na pozemcích
n a p o z e mc ícparc
h .č,I0
. 2 l2 , II1 l7 ,|I1ll4, I|ll|6,17IlI,17|/6,|7Il7,I71l8,|7Il9,|7I l l 0 ,
2/1 v kata"strálnímfizemi Dolní Rožínka.
Uvedeným dnem by|o řízeru o změně stavby před jejím dokončeníma řízenío prodloužení
platnosti stavebníhopovolení zahájeno. Městský uřad Bystřice nad Pernštejnem,odbor
územníhoplanovaní a stavebníhořádu vydal na stavbu stavební povolení spis. zn,
sBYs/l 220 l2ol9loÚPlJu dne 11.07.2019.
Stavba obsahujet5rtostavebníobjekty:
SO 101 Silnice II/385
so 101.1 úsek1 - km 0,000- 0,400_ obecBranišov(odmostu385-001po Kižovatkus místní
komunikací)
.
_
So 101.2 úsek2 krn 0'400 0,620 obecBranišov(od křiŽovatkys místní
komunikací

_Zvo|e
3 - km0,ó20_3,320_::.-Yff'"*:?'obcemi
So 101.3úsek
Branišov

so 101.4 úsek4 - km 3'320_ 4,050- intravilánobceZvole
so 101.5 úsek5 - km 4'050_ 6,550- extravilánmez obcemiZvolea DolníRožínka
so 101.6 úsekó . km ó,550 _ 6,683_ intravilrínobceDolníRožínkapo křižovďku se silnicí
III/3853
kanalizace'
Branišov
Oprava
so 301
so 302 Zatrubnění příkopu' Zvo|e.

Cj. BYs L4Í771202|

stÍ'2

Změna stavby před jejím dokoněenímspoěívá ve změně projektové dokumentace
(zpracovanév červnur. 2020),dle aktualněprovedenédiagnostikyvozovky (0412020)a
navazujici drobnéúpravyskladby vozovky v úsekuč. 1, 2, 4, a 6 (intravilánovéúseky).
V intravilanu je navrženapouze výměna obrusnéasfaltovévrstvy z důvodu DIo a
minimaliz ace zásahudo stávajícich inženýrských sítí.
Dále změnastavbyspočívá
v prodlouŽení
lhůtyk dokončení
stavbydo 3I.1'2.2024.
platnostistavebního
povolenío tři roky.
II. ProdlouŽení
Městsky úřad Bystřice nad Pernštejnem,odbor územníhoplrínovánía stavebního řádu, jako
silničnísprávní uřad příslušnýpodle $ 40 odst. 4 písm. a) zžkona ě. 13l|997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích''),
a speciální stavebníúřadpříslušnýpodle $ 1ó odst. 1 a $ 40 odst. 4 písm. a\ zákona o pozemních
komunikacich, a $ 15 odst. L zikona č. 18312006Sb., o územnímplrínovánía stavebnímřádu
(stavební zákon), ve znénípozdějšíchpředpisů (dále jen ''stavební zákon,,), oznamuje podle
s 118 odst.3 a šI12 odst. 1 stavebního zákona zahájeru řízeni ozměně stavby před
dokončením,ve kterém podle $ 112 odst. 2 stavebního zákona upouštíod ohledaní na místě
a ústníhojednání. Dotčenéorgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníciřízení své
nrímitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručenítohoto oznámení.
K později 9platněným závazným stanoviskům, niímitkiím, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Učastníciiizeni mohou nahližetdo podkladů rozhodnutí vkanceláři č. 5.3 odboru
izemniho p|ánováni a stavebního řádu Městského ďadu Bystřice nad Pernštejnem v pondělí
a středu od 7 do l7 hod., mimo uřednídny po předchozí domluvě.
Poučení:
podle $ 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
Účastník Íízerum:ůže
dokumentaci, způsobuprovádění avžívénístavby nebo poŽadavkůmdotčenýchorgánů'pokud je
jimi přímo dotčenojeho vlastnické právo nebo právo za|oženésmlouvou provést stavbu nebo
opatřenínebo právo odpovídajícívěcnémubřemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízeníve
sých nrímitkách uvede skuteěnosti, které zak|ádají jeho postavení jako účastníkaÍízeni, a
důvody podaní nrímitek; k námitkrím, kterépřekračujíuvedený rozsah, se nepřihlíŽí. K námitkám
účastníků
Íizeni, kterébyly nebo mohly být uplatněny při tuemntmtizení, při pořizováníizemně
plánovací dokumentace nebo při vydání územníhoopatření o stavebníuzávěře anebo územního
opatřenío asanaci izemi, se podle $ 114 odst. 2 stavebníhozákonanepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat'předložíjeho zástupce písemnouplnou moc.

Ing.StanislavaJuračková
referentodboru

obdrží:
řízenídle ust. 109odst.a) aŽd) stavebníhozákona(dovlastníchrukou)
účastníci
stavebního
Kraj Vysoěina, IDDS: ksab3eu
Obec Zvole,IDDS: sv4atng
IDDS: ikkb3wy
obec DolníRožínka,
obec Blažkov,IDDS: yxvaqhs
obec Dlouhé,IDDS: rqfbqxx
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itselfs.r.o.,IDDS: bwgYq4a
DIAMO, státnípodnik,oáštěpnýzávodGEAM DolníRožínka,IDDS: sjfuwke
EG.D, a.s.,IDDS: nf5dxbu
GasNetSluŽby,s.r.o.'IDDS:jnnyjs6
CETIN a.s.,IDDS: qa7425t
voDÁRENsrÁ eÉclovÁ SPoLEČNoST, a.s.,divize Žďár nadSázavou,IDDS: siygxrm
PovodíMoravy,s.p.,IDDS: m49t8gw
Ikajská správá ait&Žbasilnic Vysočiny,příspěvkováorganizace'IDDS: 3qdnp8g
Jiří Mrňous,olešnái.p. 4,592 3| NovéMěstona Moravě
Ivo Svítil, Zvole č.p.19, 59256 ZvoIenad Pemštejnem
JaroslavTomášek,Blažkovč.p.60, 592 5I DolníRožínka
č.p.|29,592 5| DolníRožínka
JaroslavZeman,DolníRožínka
ě.p.25,59251 DolníRožínka
lng. PetrMrňous,DolníRožínka
z49per3
statnípozemkoý uřad,IDDS:
5| DolníRožínka
JosefTulis, Branišovč,.p.22,Zvo|e,592
5925l DolníRožínka
č.p.22,Zvo|e'
BohumilaTulisová,Branišov
VladimíraZemanová'Nová Ves č.p.48, 59451 Křižanov
Luděk Fendrych,ZvoIeé.p.|37,592 56 Zvolenad Pernštejnem
Zvo\eě.p.25,59256 Zvole nadPernštejnem
ZderlkaPavlíková,
olďich Pavlík,Zvo\eě,p.25,59256 ZvolenadPemštejnem
56 Zvo|enad Pernštejnem
David Fendrych,Zvo|eč:,p.I25,592
JosefGerlich,Branišově.p.|0,Zvo\e,5925| DolníRoŽínka
Milada Gerlichová,Branišově.p.10,Zvo|e,5925l DolníRožínka
00 Praha3-Žižkov
Ing.Michal Rosický,CSc., Kunešovač.p.264716,130
Rožínka
Dolní
5L
t29,592
ZdeřkaZemanová'DolníRožínkač,.p.
JosefTulis, Branišově.p.35, Zvo|e,59251 DolníRoŽínka
LubomírFendrych,Stříbrná786,593 01 Bysfrice nad Pemštejnem
elektronickáúřednídeska)
pozemkům:
osoby s vlastnickýminebojinými věcnýmiprávy k sousedním
vedenýchve zjednodušené
vedenýchdle KN parc.č. 516lI,It24l2,1126 adále pozemkům
|67,168,769, L70, 173,
166,
L65,
evideňci- parcelýpůvodPříděloý plrínparc.č. 1'34,
Blažkov,
území
174,!75, 116,I77,I78,!79,54Il1,547,548v katastrálním
parc.č.2280v katastrálním územíDlouhéna Moravě,
parc.č.2l2,3, 4,
parc.č. st.2|, st.22, st.23l|,24lI, st.2412,st,25, st.356,dáIepozemkům
I0zl7,
10216,
10214,
10213,
99t7,9918,9919,99110,
3216,9917,
913,914,915,918,
b, 6, gl'1.,
1'04189,
104173,
104172,
1,04171.,
104123,t}4l69, 104170,
I02lg, 102113,I02lI4, 10411,,
ÍI9l5, II9l8, 1'69,L70lt, 77"l'l1'2,
11215,|1911',1,1'9t2,
t||l26,
1,7Il1'2,t1'7tz3,11'1125,
I7ll20v katastrálním územíDolní Rožínka,
parc.č.tl.l.,Ilz, z, 712,7/4, 57lI,
parc.č.st. 43, st. 44, st. 45l!, st.46l| a dále pozemkům
,
sl ts,sl tts, 7717
, 7gl!, 7912,7913,7914,8215,82t6,8711,t86lt, t89lt, 18914,195,2;03177
340125'
340124,
33g, 34012,34017,34olg,34olL0,340173,340117,340121,340122,340123,
340126.340127,340lz8, 340l3O,340131,340132,340133,37217,37212,373, t03Í, 1'032,
1047,1054,1055,1061,1068v katastrálnímúzemíBranišovnad Pernštejnem,
parc.č.st. 1, st. 12, st.16,st. 17,st. 74, st.75, st, l}4l"l,,st. ].0ó,st. 130' st 146, st.I47,
st. t50lt, st. 154,st. 1.57,st. 158, st.!77, st. 183,st. 184, st.282,st' 320, st' 322, st' 324'
parc.č.62lt,6212,6213,63lt,66,6812,93,95,97,9812,9813,100ll,10012,
dálepozemkům
!O3l1, Í65, L6a7, 767, 37zl3, 37zl4, 372lg, 372113,372lI9, 372120,372126,372127,
372172,372176,372177,372178,372179,3731I,376lIL,
37212g.372147,372152,372154,
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383/11,383/13,384, 385, 3871I,38714,389112,389113,
38313,383t4,38317,383/10,
509119,
5091I,50915,509/18,
50It2,502,5031I,50312,50512,
3ggllg,3gglzt, 39017,500/3,
563,564,570,595,599,609,610,625,626,641"
509149,
50g12g,509131,,509132,
509124,
ó83, ó8ó, 687,688,69013,69014,696,69716,69719,697l1'0,
642,66017,676l.!'3,67611'5,
697tI1.,697lL4,697116,69g,7001t,70013,707tz, 70713,70714,7071I9,707120,70712r,
74016,74018,
734113,74013,74015,
734172,
73419,
7IIl22,7Iu26, 7'1.1132,711133,711168,
74tll5, 74IlL6, 7411L7,744,746, 748,783,
74111.4,
74019,74ol1o,74llg, 74IIIO,741113,
930122,931'13,93114,93115,93t16,
93017,93018,
784,786,787,788,78g,790,802,93016,
t'il)eni Zvo|e nad
g3Llg,
katastrálním
v
1002
987,
98612,
982,
93,1l1O,
93Ll8,
Pernštejnem.
osoby s vlastnickýminebojinými věcnými ptávy k sousednímstavbám:
ě.p.26,ě.p.25,č.p.I29,ě.p.138'
DolníRožínkač.p.3, ě.p.28,č.p.27,
č.p.6, č.p.35,ě,p.22aě.p.39'
Zvo|e,Branišov
Zvo|eě.p. 118,č.p.9, ě.p.90,ě.p.10,č.p.84, č.p.86, č.p.40, č.p.4I, č.p.|00, ě.p.44,
141,č.p.I54,ě.p.|42
č,p.66,E.p.$, c.p.zt, e.p.too,č.p.111,č.p.l5, č.p.70,ě.p.67,č,.p.
ač.p.I43.

správníuřady
dotčené
@cekrajeVysočina,ÍnemnípracovištěŽďarnadSázavou,
IDDS: PYZivam
č.p.405'
odbordopravya SH, Příční
Městskýuřad Býstřice nad Pemštejnem,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
č.p.405,
prostředí'Příční
odborživotního
Městskýuřad Bystřice nad Pernštejnem,
593 01 Bystřice nad Pemštejnem
Policie ČR,Kra3skéředitelstvípolicie krajeVysoěina,Dopravníinspektorát,IDDS: x9nhptc
Hasičský,:á"l,u*,y sborkrajeVysoěina,uzemníodborŽďar nadSázavou,IDDS: ntdaa7v
MinisterstvoobranyČR,Sekcenakládánís majetkem,
odbor ochranyúzemníchzájmi Pardubice,IDD S : hjyaavk

nauředníchd"skffinystricenadPernštejnem,obecníhouřaduobceZvole,
obecníhouřadu obce Blďkov, obecníhouřadu obce Dolní RoŽínka.

15.denje poslednímdnem oznámeni.
ro sejňuií z úřední desky obratem po lhůtě vyvěšenípotvrzenévrátit zpět Městskému
plánovánía stavebníhořádu.
odboru územního
úřadň Bystřice nad Pernšiejnemo
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Vwěšenodne k?.......

Sňato dne

písemnostbyla
Současněuřad pro vyvěšenía podrínízprávy o vyvěšenÍpotvrzuje, že tato
2 zákona
zveřejněna způsobemumoáiujícím dálkoý přístup podle věty druhé $ 25 odst.
Sb. (správnířád)
č).50012004
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podpisoprávněnéosoby,potvrzující
razítko

osoby,potvrzujícísejmutí
podpisoprávněné
razitko

