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 Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Žižkova 1882/57, 586 01  Jihlava, Česká republika 

tel: 564 602 198, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

 

 

Číslo jednací: KUJI 97905/2022 
Sp. zn.: OUP 457/2022-Ko-2 
Vyřizuje/telefon: ing. Ivan Kolman/564602210 

Usnesení 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, jako příslušný nadřízený správní orgán podle ust. § 178 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. 
§ 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 
základě žádosti Městského úřadu Třebíč, odboru výstavby (dále též „stavební úřad“) ze dne 
14.11.2022 podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu 
 

p r o d l u ž u j e 

stavebnímu úřadu zákonnou lhůtu ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 
„Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu“ na pozemcích: pozemková parcela číslo: 
376/5 - ostatní plocha, 109/1 - orná půda, 109/6 - orná půda, 109/22 - orná půda, 109/7 - orná 
půda, 109/8 - orná půda, 109/9 - orná půda, 109/10 - orná půda, 108/2 - orná půda, 124/36 - orná 
půda, 379 - ostatní plocha, 143/6 - orná půda, 143/7 - orná půda, 143/8 - orná půda, 107 - orná 
půda, dočasný zábor: 124/38 – orná půda, vše v katastrálním území Skryje nad Jihlavou a 
pozemková parcela číslo: 1530 - ostatní plocha, 251/16 - orná půda, 251/2 - orná půda, 302/1 - 
ostatní plocha, 109/12 - orná půda, 317/2 - ostatní plocha, 200/7 - orná půda, 177 - orná půda, 
200/5 - orná půda, 196 - orná půda, 197 - orná půda, 334 - orná půda, 320 - ostatní plocha, 166 - 
trvalý travní porost, 199 - orná půda, 325 - ostatní plocha, vše v katastrálním území Heřmanice u 
Rouchovan (dále jen „předmětná stavba“), a to  
 

 

do 1. 3. 2023. 

 

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., Duhová č. p. 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 
 

Odůvodnění 

Dnem podání žádosti (1.6.2021) Společností Elektrárna Dukovany II, a. s., Duhová č. p. 1444/2, 
Michle, 140 00 Praha 4 o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby bylo zahájeno 
územní řízení, které je navazujícím řízením ve smyslu ust. § 3 písm. g) ve spojení s ust. § 9b a 
násl. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon EIA“). Navíc se jedná o záměr 
podléhající posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice České republiky. Na uvedené 
správní řízení se dále vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů, („liniový zákon“), jelikož se jedná o stavbu související s energetickou infrastrukturou ve 
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smyslu ust. § 1 odst. 4 liniového zákona. Předmětná stavba je ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („energetický zákon“), rovněž stavbou 
související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a 
více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy sloužící pro 
její zřízení a provozování. Součástí předmětného řízení je také žádost o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les ve smyslu ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně přírody a krajiny“).  

Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí v územním řízení je uvedena v ust. § 87 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební 
zákon“). Pro tento konkrétní případ tedy platí, že ve zvlášť složitých případech, zejména při 
postupu podle odst. 2 tohoto ustanovení, rozhodne stavební úřad nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. 
Stavební úřad v rámci tohoto navazujícího územního řízení po posouzení a vyhodnocení všech 
k podané žádosti předložených podkladů oznámil dne 30.7.2021 účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům zahájení řízení.  
 
Na základě předchozích žádostí stavebního úřadu ze dne 13.8.2021, 22.11.2021 a 9.5.2022 již 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu usnesením ze dne 
27.8.2021 pod č. j. KUJI 71435/2021, sp. zn. OUP 323/2021-Ko-2, poté usnesením ze dne 
29.11.2021 pod č. j. KUJI 104971/2021, sp. zn. OUP 476/2021-Ko-2 a naposledy usnesením ze 
dne 27.5.2022 pod č. j. KUJI 46911/2022, sp. zn. OUP 174/2022 - 4 zákonnou lhůtu pro vydání 
předmětného územního rozhodnutí prodloužil, a to do 1.12.2022.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu navazujícího územního řízení byl aktualizován koncepční 
dokument strategického významu a charakteru – Politika územního rozvoje (její Aktualizace č. 4), 
ve znění závazném od 1.9.2021, vyplynula pro stavební úřad nutnost řádného posouzení 
předmětného stavebního záměru také s tímto nástrojem územního plánování s celostátní 
působností závazným pro pořizování a vydávání územně plánovací dokumentace a pro 
rozhodování v území. Politika územního rozvoje totiž ve stanoveném období určuje, mimo jiné, 
požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a 
mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a 
základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. 
 
Vzhledem k výše popsaným skutečnostem vedeného navazujícího územního řízení, jež toto 
správní řízení řadí mezi řízení mimořádného rozsahu, vysoké obtížnosti a značné časové 
náročnosti, požádal stavební úřad opětovně, a to dne 14.11.2022, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
jako nadřízený správní orgán, o přiměřené prodloužení zákonné lhůty pro vydání územního 
rozhodnutí o umístění předmětné stavby v navazujícím územním řízení, a to do 1.3.2023. 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, jako nadřízený správní orgán, po posouzení současného stavu 
vedeného navazujícího územního řízení a předložené žádosti odboru výstavby Městského úřadu 
Třebíč o prodloužení lhůty pro vydání předmětného územního rozhodnutí nově stavebním úřadem 
navrhovanou lhůtu akceptoval a zákonnou lhůtu pro vydání územního rozhodnutí o umístění 
předmětné stavby do 1.3.2023 prodloužil. 
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Poučení 

Proti tomuto usnesení se může podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne 
jeho doručení účastník řízení, jemuž se toto usnesení oznamuje, a to k Ministerstvu pro místní 
rozvoj ČR v Praze podáním učiněným u Krajského úřadu Kraje Vysočina. Podané odvolání proti 
tomuto usnesení nemá v souladu s ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání 
jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů 
podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. 
 
V Jihlavě dne: 16.11.2022  
 
 
                                                                                                      
Ing. Ivan Kolman 
úředník odboru územního plánování a stavebního řádu                                                                                                               

 
 

Rozdělovník: 
 

Usnesení se doručí do vlastních rukou (prostřednictvím datové schránky) účastníkům řízení 
uvedeným v ust. § 27 odst. 1 správního řádu a prvoinstančnímu správnímu orgánu:  
 

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., IČ: 04669207, Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 1 
 

Ostatní účastníci řízení (jejichž seznam je uveden v písemnosti „oznámení zahájení územního 
řízení“ vyhotovené stavebním úřadem dne 29.7.2021, č. j. OV 46969/21 – SPIS 7232/2021/Pec)  
se podle ust. § 80 odst. 6 správního řádu o tomto usnesení vyrozumívají veřejnou vyhláškou, a to 
vyvěšením usnesení na níže uvedených úředních deskách po dobu 15 dnů  
S ohledem na již citované ust. § 80 odst. 6 správního řádu bude pro ostatní účastníky vedeného 
správního řízení tato písemnost OÚPSŘ KrÚ Kraje Vysočina vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední 
desce Krajského úřadu Kraje Vysočina, Městského úřadu Třebíč, Obecního úřadu Rouchovany, 
Obecního úřadu Dukovany a Obecního úřadu Slavětice. Toto usnesení musí být vyvěšeno na 
úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Současně uvedené úřady 
potvrzují, že toto usnesení bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty 
druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 
 

Pro vyvěšení na úřední desce: 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností – zde 
Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 1 
Obecní úřad Rouchovany, Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany 
Obecní úřad Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany 
Obecní úřad Slavětice, Slavětice 58, 675 55 Hrotovice 
 
Potvrzení o zveřejnění usnesení č. j. KUJI 97905/2022, sp. zn. OUP 457/2022-Ko-2 ze dne 16.11.2022 na 
úřední desce a elektronické úřední desce. 

 
Vyvěšeno dne ……………………..                                         Sejmuto dne …..………………… 
 
Razítko orgánu a podpis oprávněného zástupce, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení. 
Zdvořile žádáme po sejmutí usnesení o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení a sejmutí. 
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