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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina – Pobočka Třebíč, IČO 
01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 

(dále jen "stavebník") dne 05.09.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

Polní cesta C1b v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic 

 

na pozemku parc. č. 1087, 1092, 1096 v katastrálním území Meziříčko u Moravských Budějovic. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

- Rekonstrukce polní cesty kategorie 4,5/20, délka 866 m, šířka jízdního pásu 3,5 m, zpevněné 
krajnice 2 x 0,5 m v k.ú. Meziříčko u Murrayských Budějovic v trase stávající nezpevněné 
komunikace.  

- Polní cesta je navržena v kategorii 4,5/20, jednopruhová š. 3,50 m s asfaltovým povrchem, s 
oboustrannou krajnicí š. 0,5 m se zemní krajnicí. Pro zlepšení fyzikálních vlastností podloží a 
zvýšení únosnosti je u polní cesty navržena vápenná stabilizace v ti. 0,30 m. Povrchové vody z polní 
cesty jsou příčným spádem svedeny do podélné vsakovací drenáže v km 0,000 - 0,866. Bilance 
zemních prací je obsažena ve složce souhrnné řešení stavby. Polní cesta začíná v místě napojení na 
stávající příjezdovou komunikaci Cla a končí v místě nezpevněné cesty. Cesta vychází z 
předpokládaného vývoje hospodaření v řešeném území. Příčný sklon polní cesty je 2,5 % ke 
vsakovací drenáži. Krajnice je t1.0,5 m ve spádu 8%. Pláň zemního tělesa je provedena ve sklonu 
2,5%. Vzhledem k celkové délce komunikace a směrovým poměrům je na polní cestě navrženy 3 
výhybny na délku 20 m.  

- Pláň zemního tělesa je provedena ve sklonu 2,5 % a zhutněna Edef = 45 MPa. Pod celou trasou pod 
plání bude provedena vápenná stabilizace m přimísením 2% nehašeného vápna, případně jiné 
hydraulické pojivo (dle obhlídky podloží při realizaci stavby). Po dokončení budou svahy tělesa 
ohumusovány na tl. 100 mm a zatravněny osetím.  

 

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, 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 § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 
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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. 789, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 779, 1076, 1003, 1004, 1005, 1007, 842, 843, 
845, 847, 848, 854, 855, 856, 858, 1095, 1093, 772, 1006, 1009, 1094, 777 v katastrálním území 
Meziříčko u Moravských Budějovic 

  

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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace 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 Obecním 
úřadě Meziříčko 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   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

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

Razítko:       Razítko: 
 
 
Po sejmutí opatření z úřední desky, žádáme o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina - Pobočka Třebíč, IDDS: z49per3 
Obec Meziříčko, IDDS: uuva63h 
  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (doručení Veřejnou 
vyhláškou): 

parc. č. 789, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 779, 1076, 1003, 1004, 1005, 1007, 842, 843, 845, 
847, 848, 854, 855, 856, 858, 1095, 1093, 772, 1006, 1009, 1094, 777 v katastrálním území Meziříčko u 
Moravských Budějovic 

  
dotčené správní úřady 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc 
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, územní plánování, nám. 
Míru č.p. 31, 676 02  Moravské Budějovice 2 
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02  Moravské 
Budějovice 2 
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