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Rozhodnut í
Městský úřad Telč, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
přezkoumal žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, kterou podal Kraj Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava, IČ 708 90 749, zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, zastoupený na
základě pověření ing. Miroslavem Dokulilem, referentem Odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „stavebník"),
podal žádost o vydání povolení k předčasnému užívání stavby
„II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba (Studnice – Telč)“
na pozemcích p.č. 7473/1, 7473/2, 7080/3 a 667/1 v k.ú. Telč, a p.č. 651/1 a 650/2 v k.ú. Volevčice, dle
projektové dokumentace zpracované spol. Laboro ateliér, s.r.o., Bj. Krawcw 1130, 565 01 Choceň, ZP
ing. Petr Valihrach, ČKAIT 1005532, jako zak. č. 17048, k datu listopad 2017, pro
stavební objekty
SO 001 – Příprava staveniště
SO 101 – II/406 Studnice – Telč
Uvedená stavba byla povolena stavebním povolením vydaným zdejším úřadem pod č.j. MěÚ
Telč 3121/2018 OD ze dne 05.06.2018.

Městský úřad Telč, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad dle § 123 odst. 1
stavebního zákona v y d á v á

povolení předčasného užívání
výše uvedené stavby před jejím úplným dokončením.

Pro předčasné užívání stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Předčasné užívání stavby se povoluje od 01.11.2018 do 31.5.2019 k celkovému provedení prací dle
vydaného stavebního povolení.
2. Uvedená stavba může být po tomto termínu užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, o
jehož vydání požádá stavebník zdejší speciální stavební úřad ve smyslu § 122 stavebního zákona.
3. Dopravně inženýrské opatření vyvolaná nutností stavby budou ukončena dnem 01.11.2018.
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Odůvodnění
Stavebník podal u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání povolení k
předčasnému užívání výše uvedené stavby, současně doložil dohodu se zhotovitelem stavby.
Speciální stavební úřad posoudil předložené doklady dle zákona a dále posoudil situaci na stavbě
a zjistil, že povolení předčasného užívání stavby nebude mít podstatný vliv na uživatelnost stavby,
neohrozí bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.
Účastníky řízení dle § 123 jsou
-

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749

-

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303

Poučení
Předčasné užívání stavby lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle správního řádu odvolání, ve kterém
se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházel, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno
Krajskému úřadu kraje Vysočina k rozhodnutí. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je na jeho náklady Městský úřad Telč. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Ing. Pavel Chromý
vedoucí odboru dopravy
Rozdělovník :
Účastníci řízení:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749 – DS
SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303 - DS
Dotčený orgán státní správy:
Policie ČR, KŘ kV, ÚO Jihlava, DI (k č.j. KRPJ – 64576-1/ČJ-2018-160706) - DS
Krajský úřad Kraje Vysočina, ODSH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava - DS
Na vědomí
Město Telč
Obec Doupě – DS
Obec Třeštice - DS
Obec Vanůvek – DS
Obec Volevčice - DS
ICOM-Transport, a.s., Jiráskova 79, Jihlava – DS
H.F. TOUR, s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha
ČSAD Jindřichův Hradec a.s., U nádraží 694/II, 377 14 Jindřichův Hradec – DS
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p. o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava - DS
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní pracoviště Jihlava, Sokolovská 2, Jihlava - DS
Dopravní značení, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, IČ 276 65 321 - DS
spis SÚ

