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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Stavebník, Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289540, na základě plné moci 
zastoupený Ing. Bohumilem Berounem, IČ: 60407336, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, podal dne 30. 11. 
2016 k Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru dopravy a silničního hospodářství, speciálnímu 
stavebnímu úřadu ve věcech pozemních komunikací (dále jen „zdejší úřad“), příslušnému podle § 16 
odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost 
o vydání stavebního povolení na stavbu 

ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE S ÚPRAVOU STÁVAJÍCÍCH AUTOBUSOVÝCH 
ZASTÁVEK V OBCI JINOŠOV NA SILNICI II/399 

na pozemcích parc. č. 1064/2, 1050/2, 1057/1, 1041/1, 1041/2, 1041/16, 1566, 1567 v katastrálním 
území Jinošov. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.  

Zdejší úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního 
řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy, 
nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám či důkazům nebude přihlédnuto. Dnem doručení na úřední desce je dle § 25 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
patnáctý den po vyvěšení. 

Ve stejné lhůtě je možné se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci řízení mohou nahlédnout do 
podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 223 odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 
v Náměšti nad Oslavou v úřední dny (pondělí a středa) od 7:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 a mimo úřední 
dny po telefonické dohodě.  

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

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 na pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o 
asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
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„otisk úředního razítka“ 

 
 

                                                                                                        Ing. Marie Koblížková 
                                                                                   referent odboru dopravy a  

silničního hospodářství 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Náměšť nad 
Oslavou a Obce Jinošov a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 

Vyvěšeno dne ........................................                                     Sejmuto dne ...................................... 
 
 
 
 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a  sejmutí oznámení 
 
 
Rozdělovník: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního zákona - 
stavebník: 
- Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289540 - se žádostí o vyvěšení této 

vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení. 
-  Ing. Bohumil Beroun, IČ: 60407336, Slunná 1137, 674 01 Třebíč – na základě plné moci zastupující 

stavebníka 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu v návaznosti na § 109 odst. 1 písm. c) až g) 
stavebního zákona: 
- K a PO-plus s.r.o., Kuršova 986/12, 635 00 Brno, IČ: 28312767 
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, 

IČ: 00090450 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RCDS Jihlava, Havlíčkova 

62, Jihlava, IČ: 25733591 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311 
- vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm identifikovaní označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. st. 52, st. 53, st. 21, 23, st. 92, st. 50, 90, st. 18, 1085, st. 
134/1, st. 11/5, st. 183, 1041/3, 1041/6, 1565, st. 11/1, 13/2, 1041/13, 1568, st. 134/2, st. 11/3, st. 
11/4, 1563, 1564, 13/3, st. 11/2 v katastrálním území Jinošov. 

 
Dotčené orgány: 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, 

Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147  
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 

675 71 Náměšť nad Oslavou  
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč, IČ: 

708 85 184 
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 

674 01 Třebíč, IČ: 71009311 
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