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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. IČ 70994234
Dlážděná č.p.1003/7, I\ové :v1ěsto, IlO 00 Praha I

Oznámení
zahájeni územního řízení
VEŘEJI\.Á VYHL.ÁŠKA
Dne 5.4.2017 podala Správa železnični dopra vni cesty. statní organizace. Ié' 70994234. D1áždčná
č.p.I003 17 . Nové Město, 11000 Praha I žádoSl na vyc.lání ů Zť mníl~ o rozhodnuti ,l ;::rbh.'ll! ,1 :I\j,\, :

rekonstrukce

traťového

úseku

Křižanov

- Sklené nad Oslavou

na pozemcích
p.č. 2233/2, 4529/1, 4540/1, 5524/ 1, 5524/2, 5636/4, 5636/ 12, 5667/ 1, 5673/ 1, 5695/1, 5695/26, 5696,
5697, 5698,5699/5,5699/8, 5699/9.5702/ 1. 5703/1. 5704, 5705 a 5875 v k.ú. Velké Meziříčí

p.Č.

635/1, 1493,1540 a 1541 v k.ú. Martinice u Velkého

:vJeziřičí

p.Č. st.41, st.60, st.1 10, st.l20, 51.121, sU22, 522/5, 938/ 1. 945/ 1, 947/2,955,956,957, 958/1,958/2,
959/1, 960,961 a 968 v k.ú. Kozlov u Křížanova

p . č.st. 154 , 2219/2,

p.Č.

Křižanova

198/6, 927 a 928 v k.ú. Jívoví

p.č.715

p.Č .

2227, 2247,2248,2249/1 a 2249/2 v k.ú. Dobrá Voda u

a 716/ 1 v k.ú. Radenice

st.153, 1143/1. 1143/2,1143/3,1144/ 1. 1144/2 a 1148/3 \" k.ú. Sklené nad Oslavou

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní

říl.en i .
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Popis stavby:
Stavební úpravy (rekonstrukce) dvojkolejné žel. tratě č.250 Brno-Havlíčkův Brod v úseku ŽST
Křižanov po ŽST Sklené nad Oslavou s rekonstrukci železničního spodku, železníčního svršku ,
zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízen í. clcktro zařízení a trakce.
Rekonstrukce ŽST Sklené nad Oslavou a Ž,ST Křižano v.
Nové trat'ov'; zabezpečení neelektrifikované železnični tratě
Křižanov (pokládka nových zabezpečovacích kabelu )

od Ž,ST Velké Meziříčí po Ž,ST

Odbor výstavby a reg. rozvoj e MěslSkého úřadu ve Vdkém Mt!ziříčí.jako stavební úr-ad příslušny podle ~
13 odst. 1 písm. c) zákona C. I R3 /2006 Sb .. o úz\.'mnim plánování a stavebním řádu, v platném znč ní (dále
jen "stavebn í zákon"). oznamuje podle g7 odsl. 1 stavchn iho zá kona zahájení územn ího řízení dot čeným
orgánům a známým účast ník ů m řízen í.

*

*

U projednání žádostí v soul adu s ustanovením R7 odsl. I stavebn ího zákona upouští stavební úřad od
ústního jednání. neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytUje dostatečny podklad pro
posouzení

záměru,

Stavební úřad zároveň stano vuj e. že úča::;tnici ří zení mohou své námitky a dotčené orgány zavazná

stanoviska uplatnit

nejpozdčj í

do 1S dnů po obdržení tohoto oznámení
jinak se k nim

K závazným
regulačního

nepřih líŽi.

stanov i skům

plánu, se

a námitkám k

vč-ccm.

kt~~Jeh

o

bylo rozhodnuto ph vydán i územního nebo

nepříhli ží.

Účastník řízení ve svých námi tkách uvedl! skull!čno~!i, které za kládají jeho postavení jako účastnika
řízení ,

a důvody podání námitek: k námítkám. kten'

překračuji

rozsah. stanovený v § 89 odst. 4 stavebního

zákona, se nepi·ihIí Ži.

Obee

uplatňuje

v územním

řízení

námi tky k

ochran~ zájmů

ohcc a zájml'l

občanů

obce, Osoba. která j e

účastníkem ří zení podle ~ 85 odsl. 2. písm. al a bl stavebního zákona. může uplatJ1ova1 námítky protí
projednávanému záměru v rozsahu, jakym je její pravo pi'imo dotčeno, Osoba. která je ú častn ík em řízeni

podle § 85 OdSL 2 písm, c) sta\ cbníh o zákona. muzc v územní m ři ze ni up l at ňoval námitky pouze \
rozsahu. v jakém je proj ednávan ým zá mčre m dOlčťn vCÍ'cj ný zájem, jehož ochranou se podle zvláštn ího

právního předpi s u zabYvá. K namitkám. ktere nesplňuji uvedené požadavky, se n epřihliží.
Nechá-Ii se některý z účastníků ří zeni zastupovat , předloži jeho zástupce písemnou plnou moc .
vedoucí odboru

Ing.Antonin Kozina
Za spnivnost vyhotovení:
Ing. František M užát ko
odbor výs tavby a n.:gionálniho ran'oje

Pro Městský úřad Vel k, Meziříči, Obecní úřud \hníuice, Obecní úřad Kozlov, Obecní úřad Dobr,!
Voda, , Obecní úřad Jívoví~ Obecní úřad Raden ice. Obecni úřad Radenice a Obecní úřad Sklené
nad Oslavou:
Toto oznámení musí být

vyvčšeno

na

úřední

desce

úřadu

po dobu 15 dnll a

so učasnč

umožňujícím

dálkory pří s tup (na elektronické úřední desce) po dobu IS dnú. Za den
se považuje IS . den po dní vyvčšení oznámení na úřední desku.
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též způsobem

doručeni

oznámení
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