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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu v Habrech, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon), posoudil v územním řízení podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne
27.5.2020 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405
02 Děčín 2, kterou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2 – vyřizuje Tomáš Jansa, (dále jen stavebník), a na základě toho posouzení:
I.

vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o

umístění

stavby

„Kámen, nová TS-kiosková vedení KVN, KNN“
(dále jen „stavba“) umístěná na stavebních pozemcích parcelní čísla st.1, st.8/1, st.10, st.14, st.15, st.16, st.17,
st.21/3, st.41, st.54, st.77, st.85, st.96/1, st.98, st.101, st.132, a dále pozemcích parcelní čísla 2/2, 4, 6, 9, 11,
34/1, 36/2, 42, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2 ,56/3, 58/1, 60, 61, 110/10, 113, 497/11, 512, 525, 526/2, 527, 560/27,
560/34, 1098/5, 1108/2, 1110, 1112/1, 1112/5, 1112/19, 1112/20, 1116/1, 1116/2, 1116/7, 1116/8, 1116/9,
1116/10, 1116/11, 1116/39, 1116/46, 1116/50, 1116/51, 1296/1, 1296/12, 1296/13, 1299/1, 1300, 1301/1,
1301/2, 1301/3, 1301/5, 1302, 1305, 1307, 1318, 1326, 1351/1, 1351/2, 1362/1, vše v katastrálním území
Kámen u Habrů.
Stavba obsahuje:
SO 01 – výstavba nového kabelového vedení vn 22kV
Nové přívodní kabelové vedení bude provedeno kabelem typu 3x 22 - AXEKVCE 1x120/16, které povede ze st.
odbočného sloupu č.10, dále v poli vedle st. telefon. kabelu a kolem st. trafostanice HB_1186 na kraj obce.
Odtud povede převážně v zeleném pásu v souběhu se silnicí až do místa st. autobusové zastávky, kde bude kabel
ukončen v nové kioskové trafostanici BETONBAU typ UKL 3119.
SO 02 – výstavba nové blokové trafostanice UKL 3119
Nová bloková kiosková trafostanice UKL 31119 bude postavena na pozemku č.k. 1299/1 vedle st. autobusové
zastávky (viz. detail umístění trafostanice). Pro novou trafostanici bude vykoupena část pozemku pod
trafostanicí a kolem trafostanice v předpokládané ploše 12m2. Oddělení ze st. pozemku a výkup pozemku zajistí
geodeti podle skutečného zaměření trafostanice. Trafostanice bude osazena na vn straně kompaktním
rozvaděčem SIEMENS 8DJH - KT 25kV. Trafostanice bude osazena novým transformátorem o výkonu 250kVA,
22/0,4kV dle platného standardu ČEZ. Rozvaděč nízkého napětí bude mít hlavní jistič BH630 se spouští SE-BH630-DTVE. Ta bude nastavena na transformátor 250kVA/0,4 kV s Ir=361A.
Nová trafostanice KÁMEN HOSTINEC č. HB_1324 bude zapojena, jako koncové zařízení v síti vn 22kV. Na
kabelové pole se připojí omezovače přepětí 22kV typu TYCO RSTI-CC-68SA2410.
Z pojistkového trafopole bude připojen nový transformátor o výkonu 250kVA. Kolem trafostanice bude
provedeno ochran. strojen. uzemnění ve vzdálenosti 1 a 2m od zdi trafostanice v hloubce 0,6 a 0,8m.
SO 03 – výstavba kabelového vedení nn 1kV
Z trafostanice povede 5 nových kabelových vývodů nn 1kV. První kabelový vývod povede v souběhu se st novým
kabelovým vedením vn 22kV a bude smyčkově napájet st. rodinné domy při levé straně silnice na Habry. Tato
lokalita je poslední, která je připojena st. vrchním vedením nn 1kV. Nové kabelové vedení se propojí se st.
kabel. vedením, které je již v místě uložené a je připojeno do trafostanice HB_1186. V trase nového kabelového
vedení se umístí nové přípojkové plastové pilíře, kde budou umístěné pojistky pro jednotlivé odběratele. Z
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nových přípojkových pilířů pak povedou nové kabelové domovní přívody pro jednotlivá odběrná místa. Tyto
odběry budou po stavbě předány majitelům nemovitostí a nebudou v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Zbylé
kabelové vývody se zapojí do st. kabelové sítě a budou zapojeny přes st. kabelové pilíře. Někde dojde k
pokládce vedení do nové trasy a v některých případech dojde k výměně st. kabelů, které jsou nedostatečného
průřezu pro přenos výkonu z nové kioskové trafostanice.
SO 04 - výměna st. přechodového sloupu č.10
St. odbočný dvojitý betonový sloup DB10,5m/10kN bude nahrazen za nový jednoduchý beton. sloup JB
10,5m/10kN. Na sloup bude umístěna nová ocelová konstrukce typu PAŘÁT na kterou se přidělají st. holé
vodiče AlFe 3x50mm2. Pod konzolou bude umístěn nový přechodový svislý odpínač typu FLC BG S N 25kV,
400A. Pod odpínačem budou umístěny omezovače přepětí na které bude připojeno nové kabelové vedení vn
22kV.
SO 05 - demontáž st. vrchního vedení vn 22kV
Od st. odbočného betonového sloupu č. 10 bude odstraněno st. vrchní vedení vn 22kV, které končí na
trafostanici HB_512. Odbočka má délku 570 m a v trase vedení se nachází 10 podpěrných bodů.
SO 06 - demontáž st. vrchního vedení nn 1kV
Dojde k demontáži veškerého st. vrchního vedení nn 1kV, které nyní vede z trafostanice HB_512 a HB_1186.
Jedná se o holé vodiče AlFe, které jsou uchycené na st. beton. sloupech, střešnících a zedních konzolách.
SO 07 - demontáž st. sloupové trafostanice 22/0,4kV
Dojde k demontáži st. sloupové trafostanice HB_0512, která se nachází v areálu zemědělské společnosti. St.
trafostanici nahradí nová kiosková trafostanice BETONBAU u autobusové zastávky.
Umístění stavby:
Projektovaná stavba se nachází převážně v zastavěném území obce Kámen, podél hlavní silnice I/38.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
pozemky parcelní čísla st.1, st.8/1, st.10, st.14, st.15, st.16, st.17, st.21/3, st.40/1, st.41, st.54, st.56/1, st.77,
st.78, st.85, st.87, st.96/1, st.98, st.100/1, st.101, st.132, st.167, st.181, st.183, st.207,a dále pozemky parcelní
čísla 2/2, 4, 6, 9, 8, 11, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 21, 34/1, 34,3, 34/4, 36/2, 36/3, 39/1, 41/1, 42, 51/1, 51/2, 52,
53/1, 53/2 ,56/3, 58/1, 60, 61, 110/10, 113, 497/11, 512, 525, 526/2, 527, 560/6, 560/7, 560/8, 560/27, 560/34,
1098/5, 1108/2, 1110, 1112/1, 1112/5, 1112/19, 1112/20, 1116/1, 1116/2, 1116/7, 1116/8, 1116/9, 1116/10,
1116/11, 1116/39, 1116/46, 1116/50, 1116/51, 1296/1, 1296/12, 1296/13, 1296/14, 1299/1, 1299/2, 1299/3,
1300, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1301/4, 1301/5, 1302, 1305, 1307, 1318, 1326, 1350, 1351/1, 1351/2, 1362/1,
vše v katastrálním území Kámen u Habrů.
II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěná v souladu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou
vypracovala firma MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2, zodpovědný projektant Ing. Miroslav Mergl, ČKAIT 0701318, , tak jak je uvedeno na
katastrálním situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Výstavbou nebudou dotčeny
sousední pozemky. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Před zahájením zemních výkopových prací stavebník zajistí vytyčení všech stávajících podzemních
inženýrských sítí dotčených stavbou, aby novou výstavbou nedošlo k jejich poškození. O vytýčení budou
provedeny zápisy a uloženy u dokumentace stavby. Při křižování nebo souběhu budou prováděny výkopové
práce bez použití mechanizace. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.
3. Vyskytnou-li se při provádění výkopů vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby
přizpůsobeno skutečnému stavu.
4. Zhotovitelem stavby bude v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona stavební podnikatel, který při
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel je povinen provádět
stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické
požadavky na výstavbu, jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k
ochraně života, zdraví, živ. prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvl. předpisů.
5. Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 stavebního zákona:
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který
bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
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- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek “Stavba povolena“ o
povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřena dokumentace stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví
osob, nebo bezpečnost stavby.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy dané zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se v návaznosti na zákoník práce upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále musí být
dodržována ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. a příslušné technické normy zejména ČSN
73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 73 6006 Označení úložných zařízení výstražnými fóliemi, popřípadě další dle účelu a užití stavby.
S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001Sb. O
odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů
nesmi byt likvidovány spalovaní na místě).
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- po dokončení výkopových prací a provedení záhozu zeminou nebo betonáží
Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke změně a
případně zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Veškeré srážkové vody z pozemku je nutno
likvidovat nezávadným způsobem na pozemku investora tak, aby nedocházelo k negativnímu dotčení práv a
právem chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, zejména k podmáčení sousedních pozemků.
Při provádění prací je třeba počínat si tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních
pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škodu vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo
staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničeni zeleně, k nepořádku na staveništi.
Po dokončení prací budou dotčené pozemky stavbou uvedeny do původního stavu.
Stavebník s dostatečným předstihem před zahájením užívání stavby požádá v souladu s ustanovením § 119
dle § 122 stavebního zákona stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Dokončenou stavbu, popřípadě
její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí.
Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve sděleních o existenci energetického zařízení: ČEZ
Distribuce a.s., ze dne 22.5.2020 pod zn.0101315053
Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve vyjádření - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
CETIN ze dne 10.6.2020, č.j.646087/20
Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku k povolení stavby: GridServices, s.r.o., ze
dne 12.9.2019, pod zn. č.5001992879
Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v souhlasu KSUS Vysočina s umístěním inž. Sítí do
silničního pozemku ze dne 24.9.2019

- Pokládka kabelů bude provedena dle schválené projektové dokumentace, vypracované fy Momtprojekt a.s.,
zak.č.25117094, datum 8/2019.
- Zásahy do silnice budou provedeny podvrty, souběhem vlevo se silnicí výkopem a podélným podvrtem za chodníkem a
souběhem za krajnicí vpravo, kde bude výkop v min. vzdálenosti 1m od krytu vozovky.
- Startovací a cílové jámy podvrtů budou odkryté mimo silniční pozemky.
- Zásyp výkopu v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146.
- Vedení bude položeno v silnostěnné chráničce odolné mechanickému poškození s min. krytím 1,2 m.
- Stavební práce požadujeme provést v termínu duben –říjen s ohledem na zimní údržbu silnic.
- Po skončení prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí.
- Min. 20 dnů před zahájením prací zažádat Městský úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy o vydání rozhodnutí
ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací.
- Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene je třeba sepsat s majetkovým odborem Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v termínu do vydání územního rozhodnutí.
- Souhlas má platnost 24 měsíců ode dne vydání.
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- KSUSV jako majetkový správce Vám potvrdí situaci k povolovacímu řízení až po předložení smlouvy o smlouvě
budoucí na uzavření věcného břemene s Krajem Vysočina
18. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v závazném stanovisku, které vydal Městský úřad

Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí – úsek odpadového hospodářství, ze dne 6.9.2019,
zn.MHB_OZP/2467/2019/HO;
- Po dokončení stavby budou odboru ŽP doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých
při stavbě. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje
této osoby (název, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu (upozorňujeme, že čestné prohlášení nebude bráno
jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady).
19. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku, které vydal Městský úřad

Havlíčkův Brod, dne 1.10.2019, zn.MHB_OZP/2484/2019/Net-2
I. stanovisko orgánu ochrany přírody
-

dřeviny v blízkosti stavby budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým
poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo
stavebních jam, normy ČSN 83 9061- Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích.
- - dle ustanovení § 5a odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny je každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní
vedení vn povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zábrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.
Použití konzoly typu PAŘÁT je pro orgán ochrany přírody přijatelné, avšak za podmínky, že sloupy, min. 50cm pod
konzolou, bude umístěno dosedací bidlo kulatého průřezu o délce min. 120cm, průměru min. 5cm, s protiskluzovou
povrchovou úpravou.

III. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
- Investor je povinen při provádění prací a stavební činnosti na pozemcích, které jsou součástí ZPF, řídit se zásadami
zákona o ochraně ZPF, dodržovat podmínky ust. § 4 a § 8 zákona o ochraně ZPF, zejména
- Vstup na pozemky, které jsou součástí ZPF, musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se všemi vlastníky
(nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna opatření k zabránění vzniku škod na zemědělských
kulturách
- Toto vyjádření neopravňuje investora ke vstupu na pozemky
- Investor dodrží šíři pracovního pruhu max.2 m. Ornice bude skrývána nad vlastní rýhou pokládaného kabelu v šíři
pruhu 0,3 m. Svrchní kulturní vrstva půdy bude skryta v šíři pruhu 1 m, kde bude odkládána výkopová zemina. Svrchní
kulturní vrstva půdy bude uložena na ornici tak, aby nedocházelo km mísení svrchní kulturní vrstvy půdy s výkopovou
zeminou. Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu
- Provádět stavební práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- Investor musí učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících ZPF a vegetační
kryt.
- Investor je povinen na vlastní náklad učinit taková opatření, aby výstavbou trasy nebylo znemožněno řádné
obhospodařování dotčených pozemků, včetně těch, u kterých dojde k narušení melioračních zařízení.

VII. Stanovisko na úseku památkové péče
- Práce týkající se objektu č.p. 10 v obci Kámen, na pozemku parc. č. st 1 v k.ú. Kámen u Habrů, a pozemku parc. č. st.
46 v k.ú. Kámen u Habrů (pozemek u kaple sv. Jana Nepomuckého), podléhající ust. § 14 odst. 1 zákona o státní
památkové péči, budou odsouhlaseny orgány památkové péče v novém správním řízení.
20. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v odborném vyjádření, které vydalo Muzeum Vysočiny

Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, 580 01, ze dne 15.10.2019
- Stavebník je dle §22 odst. 2 památkového zákona č. 20/1987 Sb. povinen od doby přípravy stavby záměr provádět
stavební činnost oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k provádění
archeologických výzkumů provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Pro území okresu Havlíčkův
Brod je oprávněnou organizaci také Muzeum Vysočiny Hav. Brod.
- Před začátkem výkopových prací, a to minimálně jeden měsíc před datem předání staveniště, je nutné uzavřít dohodu
o záchranném archeologickém výzkumu mezi stavebníkem (investorem) a organizací oprávněnou k provádění
archeologických výzkumů.
21. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v souhlasu - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava,

souhlas ze dne 3.10.2019, č.j.:4012/ŘSD/39200/2019
- Křížení silnice I/38 bude provedena protlaky (3x) dle předložené situace v km 129,860, kde budou uloženy 3 ks
chrániček PE 110 minimálně 1,20m pod úrovní vozovky a dle požadavků ČSN 73 6005. Startovací jámy budou zřízeny
mimo silniční pozemek.
- Stavební práce bude zhotovitel provádět za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního
provozu. Případné dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle požadavků
příslušného DI PČR a na náklady investora dle TP 66MDS.
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- Před zahájením stavebních prací požádá investor Krajský úřad Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava o vydání zvláštního užívání k provádění prací a uzavře s ŘSD ČR, Správa Jihlava smlouvu
o pronájmu stavby silnice I. třídy a uhradí nájemné (pokud dojde k záboru).
22. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v souhlasném závazném stanovisku, které vydalo Krajské

ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor H. Brod – Dopravní inspektorát, ze dne 16.1.2020, č.j.:
KRPJ-7195-1/ČJ-2020-161606
- Navržená nadzemní zařízení (zejména TS, přípojkové skříně, pilíře) budou umístěny dle předložené situace tak, aby
netvořily pevné překážky ani jinak nebránily bezpečnému provozu z hlediska BESIP (zejména v rozhledech sousedních
křižovatek a sjezdů)
- Před vlastním prováděním stavebních prací je nutné požádat zdejší dopravní inspektorát o vydání souhlasu se
zvláštním užíváním komunikace pro stavební práce.
- Naše stanovisko neopravňuje k přemístění DZ, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích příslušným správním úřadem.
23. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace,

které vydal Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, úsek dopravy a poz. kom., ze dne 27.1.2020 pod
č.j.:MHB_DOP/3479/2020/JTE
- Provozem uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.
- Umístění sítí technického vybavení nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci komunikací, ztěžovat provádění
jejich údržby (dle ČSN 73 6005). Při provádění stavebních prací na komunikaci je vlastník inženýrské sítě povinen na
výzvu vlastníka dotčené komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor tak, aby nemohlo dojít
k jejímu poškození.
- Pokládka kabelů bude provedena dle schválené projektové dokumentace, vypracované fy Momtprojekt a.s.,
zak.č.25117094, datum 8/2019..
- Zásahy do siln. pozemků budou provedeny podvrty, souběhem vlevo se silnicí výkopem a podélným podvrtem za
chodníkem a souběhem za krajnicí vpravo, kde bude výkop v min. vzdálenosti 1m od krytu vozovky.
- Startovací a cílové jámy podvrtů budou odkryté mimo silniční pozemky. Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí
odpovídat příslušným ČSN a TP 146 (hutnění, nemrazivý materiál, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti).
- Vedení pod silnicí bude položeno v silnostěnné chráničce odolné mech. poškození s min. krytím 1,2m.
- Stavební práce budou provedeny v termínu duben – říjen, vzhledem k zimní údržbě silnic.
- Po skončení prací bude KSUS Vysočiny, příspěvkové organizaci, dodáno zaměření skutečného stavu položených sítí.
- Souhlas KSUSV, příspěvkové organizace má platnost 24. Měsíců ode dne vydání.
- Min. 20 dnů před zahájením prací zažádat Městský úřad v Havlíčkově Brodě, Odbor Dopravy, o vydání rozhodnutí ke
zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací.
- Jakékoliv změny v umístění podzemního zařízení do silničního pozemku je nutno předem projednat se silničním
správním úřadem a s majetkovým správcem komunikace.
- V případě porušení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí, rozhodne silniční správní úřad podle § 25 odst. 3
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o odnětí povolení.
24. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení umístění IS, které vydal Krajský

úřadu kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ze dne
28.1.2020 pod č.j. KUJI 9332/2020, sp.zn. ODSH 97/2020-Há/IS
- Provozem umístěného vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.
- Křížení silnice první třídy I/38 bude provedeno 3 protlaky, kde budou uloženy 3 ks chrániček PE 110, ve kterých
budou umístěny kabely nízkého napětí 1-AYKY-J 3x120+70, 1-AYKY-J 3x120+70, 1-AYKY-J 3x240+120. Vedení
kabelu bude uloženo v hloubce s krytím min. 1,20m pod úrovní vozovky a dle požadavků ČSN 73 6005 „Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení“.
- Jakékoliv změny v umístění podzemního zařízení do silničního pozemku je nutno předem projednat se silničním
správním úřadem a s majetkovým správcem komunikace.
- Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání komunikací. Za
splnění těchto podmínek zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba Ing. Michal Popek, tel. 725628381 (ČEZ Distribuce, a.s.,
Technik výstavby vn,nn, Pracoviště Havlíčkův Brod).
- Dojde-li při umístění vedení k dotčení silničního tělesa, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení
zvláštního užívání podle §25 odst.6 písm.c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích vydané na základě podané
žádosti zhotovitelem stavebních prací, která bude obsahovat náležitosti podle §40 odst.5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- V případě porušení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí, rozhodne silniční správní úřad podle §25 odst.3 zákona
o pozemních komunikacích o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštnímu
užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne,
kdy rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci.
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25. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v závazném stanovisku: Městský úřad Havlíčkův Brod,

odbor rozvoje města úsek památkové péče, ze dne 21.4.202 pod č.j.:MHB_ORM/122/2020/KM-4
- Nová dvířka přípojkové skříně budou plechová, zatřená do odstínu fasády.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 103 odst. 1. písm e) stavebního zákona stanovil, že k provedení prací
na citované stavbě nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
Záměr dále splňuje všechny podmínky podle § 90 stavebního zákona.
Účastníkem územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a § 85
odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou v daném případě:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje: MONTPROJEKT,
a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2: Obec Kámen, Kámen č.p. 53, 582 42
Kámen, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57,
58601 Jihlava: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava: GridServices s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130
00 Praha 3: Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kámen č.p.75, 582 42 Kámen: Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3: Bárta Jiří, Kámen 59, 58242 Kámen:Bezouška Karel, Kámen 36,
58242 Kámen: Blažek Zbyněk, Jilem 20, 58301 Chotěboř: Císařová Marie, Luční 1664, 58001 Havlíčkův Brod:
Čech Miroslav, Kámen 35, 58242 Kámen: Čech Vlastimil, Kámen 73, 58242 Kámen: Hoffinger Josef, Kámen
3, 58242 Kámen: Horní Jana, Kámen 89, 58242 Kámen: Jecha Zdeněk, Kámen 17, 58242 Kámen: Kárníková
Lenka, Sekaninova 1067, 58001 Havlíčkův Brod: Kárník Petr, Sekaninova 1067, 58001 Havlíčkův Brod:
Koubek Miloslav, Kámen 7, 58242 Kámen: Koubková Jana, Kámen 7, 58242 Kámen: Krajhanzlová Hana,
Kámen 72, 58242 Kámen: Lepešková Michaela, Kámen 88, 58242 Kámen: Marek Lubomír a Marková Hana,
Kámen 95, 58242 Kámen: Neubauerová Adéla, Kámen 40, 58242 Kámen: Ortová Marcela, Kámen 13, 58242
Kámen: Rychlý Jaroslav, Kámen 32, 58242 Kámen: Rýchlá Petra, Kámen 82, 58242 Kámen: Šmíd Vlastimil,
Blízkov 4, 59442 Měřín: Šmíd Vlastimil, Nezvalova 224, 58222 Přibyslav: Šiška Michal, Kámen 93, 58242
Kámen: Tecl Martin, Kámen 91, 58242 Kámen: Tomšovská Radka, Máchova 976, 58001 Havlíčkův Brod:
Tomšovský Zdeněk, Máchova 976, 58001 Havlíčkův Brod: Ing. Vala Václav, Kámen 33, 58242 Kámen:
Zadinová Hana, Radostín 37, 58001 Havlíčkův Brod
Odůvodnění:
Dne 27.5 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle §44
správního řádu zahájeno územní řízení.
Stavební úřad veřejnou vyhláškou oznámil opatřením ze dne 3.6.2020, pod č.j.výst: SU/342/2020-2, v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. A protože byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil ve smyslu § 87 odst.1, stavebního
zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek
dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
V uvedené lhůtě neuplatnili účastníci řízení žádné námitky ani závazná stanoviska.
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto
stavební úřad rovněž dal možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to do 3 pracovních
dnů po skončení lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení,
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací, podmínky v území jsou jednoznačné a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
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K řízení byly doloženy tyto doklady a stanoviska:
- Projektová dokumentace - vypracoval MONTPROJEKT, a.s.,Ing. Miroslav Mergl, ČKAIT 0701318.
- Plna moc pro MONTPROJEKT, a.s., ev.č.:PM/II-083/2019
- Vyjádření: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN ze dne 10.6.2020, č.j.646087/20
- Sdělení o existenci energetického zařízení: ČEZ Distribuce a.s., ze dne 22.5.2020 pod zn.0101315053;
- Stanovisko k povolení stavby: GridServices, s.r.o., ze dne 12.9.2019, pod zn. č.5001992879;
- Vyjádření k existenci sítí: České Radiokomunikace a.s, ze dne 2.9.2019,sp. zn.UPTS/OS/227111/2019
- Vyjádření k existenci sítí: Vodovody a kanalizace H. B., a. s. ze dne 10.9.2019, zn. 000199726/2215/19/Vl.
- Souhlas s umístěním : KSUSV ze dne 24.9.2019
- Závazné stanovisko: Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí – úsek odpadového
hospodářství, ze dne 6.9.2019, zn.MHB_OZP/2467/2019/HO;
- Závazné stanovisko: Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města a úsek územního plánování a GIS ze
dne 14.10.2019 pod č.j.:MHB_ORM/583/2019/Ku-2
- Koordinované stanovisko: Městský úřad Havlíčkův Brod, dne 1.10.2019, zn.MHB_OZP/2484/2019/Net-2;
- Závazné stanovisko – Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, ze dne 7.10.2019, sp.zn. 81134/2019-1150-OÚZ-PCE
- Odborné vyjádření: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, 580 01, ze dne 15.10.2019
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava – souhlas ze dne 3.10.2019, č.j.:4012/ŘSD/39200/2019
- Souhlasné závazné stanovisko k zvláštnímu užívání - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor
H. Brod – Dopravní inspektorát, ze dne 16.1.2020, č.j.: KRPJ-7195-1/ČJ-2020-161606
- Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace: Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, úsek
dopravy a poz. kom., ze dne 27.1.2020 pod č.j.:MHB_DOP/3479/2020/JTE
- Rozhodnutí o povolení umístění IS - Krajský úřadu kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ze dne 28.1.2020 pod č.j. KUJI 9332/2020, sp.zn. ODSH 97/2020-Há/IS
- Souhlasné závazné stanovisko: Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod,
Humpolecká 3606, 580 01 Havl. Brod, ze dne 7.4.202 pod č.j.:HSJI-1430-2/HB-2020 ev.č.:HB-147/1-2020
- Závazné stanovisko: Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města ze dne 21.4.202 pod
č.j.:MHB_ORM/122/2020/KM-4
- Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-2007819/VB/1 až 31 s vlastníky připojovaných nemovitostí
- Smlouvy o právu provést stavbu IE-12-2007819/PPS/1 až 22 s vlastníky pozemků
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Některé podmínky týkající se realizace byly
zahrnuty již do výroku o umístění stavby, neboť některé práce lze realizovat již na základě umístění stavby.
Nejsou zapracovány požadavky na řešení případných škod, neboť ty není stavební úřad oprávněn řešit. Nejsou
zapracovány také některé požadavky na respektování legislativy, neboť to je obecná povinnost jakékoliv osoby.
Žadatel prokázal, že má k pozemkům, na nichž se výše uvedená stavba umisťuje doklad prokazující vlastnické
právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu, který mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel
využít.
Účastníkem územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou
v daném případě: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje
MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Účastníkem územního řízení, podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou v daném případě: Obec
Kámen, Kámen č.p. 53, 582 42 Kámen,
Účastníkem územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou
v daném případě: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje:
MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2: Obec Kámen, Kámen
č.p. 53, 582 42 Kámen, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4: Kraj Vysočina,
Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava:
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3: Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kámen č.p.75, 582 42 Kámen: Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3: Bárta Jiří, Kámen 59, 58242 Kámen:Bezouška
Karel, Kámen 36, 58242 Kámen: Blažek Zbyněk, Jilem 20, 58301 Chotěboř: Císařová Marie, Luční 1664,
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58001 Havlíčkův Brod: Čech Miroslav, Kámen 35, 58242 Kámen: Čech Vlastimil, Kámen 73, 58242 Kámen:
Hoffinger Josef, Kámen 3, 58242 Kámen: Horní Jana, Kámen 89, 58242 Kámen: Jecha Zdeněk, Kámen 17,
58242 Kámen: Kárníková Lenka, Sekaninova 1067, 58001 Havlíčkův Brod: Kárník Petr, Sekaninova 1067,
58001 Havlíčkův Brod: Koubek Miloslav, Kámen 7, 58242 Kámen: Koubková Jana, Kámen 7, 58242 Kámen:
Krajhanzlová Hana, Kámen 72, 58242 Kámen: Lepešková Michaela, Kámen 88, 58242 Kámen: Marek
Lubomír a Marková Hana, Kámen 95, 58242 Kámen: Neubauerová Adéla, Kámen 40, 58242 Kámen: Ortová
Marcela, Kámen 13, 58242 Kámen: Rychlý Jaroslav, Kámen 32, 58242 Kámen: Rýchlá Petra, Kámen 82,
58242 Kámen: Šmíd Vlastimil, Blízkov 4, 59442 Měřín: Šmíd Vlastimil, Nezvalova 224, 58222 Přibyslav:
Šiška Michal, Kámen 93, 58242 Kámen: Tecl Martin, Kámen 91, 58242 Kámen: Tomšovská Radka, Máchova
976, 58001 Havlíčkův Brod: Tomšovský Zdeněk, Máchova 976, 58001 Havlíčkův Brod: Ing. Vala Václav,
Kámen 33, 58242 Kámen: Zadinová Hana, Radostín 37, 58001 Havlíčkův Brod
Účastníkem územního řízení, podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona , identifikované označením
pozemků, podle ustanovení §86 odst.5 stavebního zákona, a dotčené v souvislosti s ustanovení § 79 odst.2
písm.s), stavebního zákona, jsou v daném případě: pozemky parc.č. st.40/1, st.56/1, st.78, st.87, st.100/1, st.167,
st.181, st.183, st.207, 8, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 21, 34/3, 34,4, 36/3, 39/1, 41/1, 560/6, 560/7, 560/8,
1296/14, 1299/2, 1299/3, 1301/4, 1350, vše v katastrálním území Kámen u Habrů.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Dotčené orgány závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky neuplatnili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu
úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby
platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
„otisk úředního razítka“
Josef Sýkora
referent stavebního úřadu
Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne ……………….
Příloha:ověřená grafická příloha (podle § 92 odst. 4 stavebního zákona) – bude zaslána žadateli a obci po
nabytí právní moci rozhodnutí
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000Kč, byl zaplacen na účet MÚ Habry.
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Toto rozhodnutí musí byt vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přistup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řadu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ..............................
V elektronické podobě
zveřejněno od: ……………………. …

Datum sejmutí: ....................................
V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………………

…………………………………………………………………………………
razítko a podpis osoby, potvrzující zveřejnění
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a současně podle § 27
odst. 1 písm. a) správního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou (na doručenku):
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje
- MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, IDDS: fgdetem
- Obec Kámen, Kámen č.p. 53, 582 42 Kámen, IDDS fznav6w
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IDDS zjq4rhz
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, IDDS: ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, IDDS: 3qdnp8g
- GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno, IDDS jnnyjs6
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IDDS qa7425t
- Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kámen č.p.75, 582 42 Kámen, IDDS: 3k7cx8a
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. IDDS z49per3
- Bárta Jiří, Kámen 59, 58242 Kámen
- Bezouška Karel, Kámen 36, 58242 Kámen
- Blažek Zbyněk, Jilem 20, 58301 Chotěboř
- Císařová Marie, Luční 1664, 58001 Havlíčkův Brod
- Čech Miroslav, Kámen 35, 58242 Kámen
- Čech Vlastimil, Kámen 73, 58242 Kámen
- Hoffinger Josef, Kámen 3, 58242 Kámen
- Horní Jana, Kámen 89, 58242 Kámen
- Jecha Zdeněk, Kámen 17, 58242 Kámen
- Kárníková Lenka, Sekaninova 1067, 58001 Havlíčkův Brod
- Kárník Petr, Sekaninova 1067, 58001 Havlíčkův Brod
- Koubek Miloslav, Kámen 7, 58242 Kámen
- Koubková Jana, Kámen 7, 58242 Kámen
- Krajhanzlová Hana, Kámen 72, 58242 Kámen
- Lepešková Michaela, Kámen 88, 58242 Kámen
- Marek Lubomír a Marková Hana, Kámen 95, 58242 Kámen
- Neubauerová Adéla, Kámen 40, 58242 Kámen
- Ortová Marcela, Kámen 13, 58242 Kámen
- Rychlý Jaroslav, Kámen 32, 58242 Kámen
- Rýchlá Petra, Kámen 82, 58242 Kámen
- Šmíd Vlastimil, Blízkov 4, 59442 Měřín
- Šmíd Vlastimil, Nezvalova 224, 58222 Přibyslav
- Šiška Michal, Kámen 93, 58242 Kámen
- Tecl Martin, Kámen 91, 58242 Kámen
- Tomšovská Radka, Máchova 976, 58001 Havlíčkův Brod
- Tomšovský Zdeněk, Máchova 976, 58001 Havlíčkův Brod
- Ing. Vala Václav, Kámen 33, 58242 Kámen
- Zadinová Hana, Radostín 37, 58001 Havlíčkův Brod
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Účastnící dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kterým se podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona a § 144 odst. 6 správního řádu, doručuje veřejnou vyhláškou: osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno.: sousední pozemky parc.č. st.40/1, st.56/1, st.78, st.87, st.100/1, st.167, st.181,
st.183, st.207, 8, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 21, 34/3, 34,4, 36/3, 39/1, 41/1, 560/6, 560/7, 560/8, 1296/14,
1299/2, 1299/3, 1301/4, 1350, vše v katastrálním území Kámen u Habrů.
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
- Obec Kámen, Kámen č.p. 53, 582 42 Kámen, IDDS fznav6w
Dotčené orgány státní správy: (do datové schránky )
- Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601, odbor dopravy a sil. hospodářství, IDDS: ksab3eu
- Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 58001, IDDS 5uvbfub
- Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, Havlíčkovo náměstí 57, 58001, IDDS 5uvbfub
- Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města a úsek územního plánování, , IDDS 5uvbfub
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor H. Brod, Ke Skalce 4960/32, 58601, IDDS: ntdaa7v
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů
Doručovací adresa: Sekce ekonomická a majetková MO – oddělení ochrany územních zájmů Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IDDS hjyaavk ,
Na vědomí: (do datové schránky)
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava, územní odbor Havlíčkův
Brod, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod, IDDS x9nhptc
- Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův
Brod, IDDS – yxik6f7
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