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Popis 
Na město se obrátila nová vlastnice pozemku a objektu RD  

 s tím, že zamýšlí rekonstruovat zakoupenou nemovitost tak, aby byl domek nově vybaven 
garáží se sjezdem na ul. Bezručova. Před RD se však nachází stávající zastávka MHD 
vybudovaná řádně v roce 2014 – stavební povolení veřejnou vyhláškou „Stavebních úprav 
chodníku – ul. Bezručova ve Žďáře nad Sázavou“ (včetně Autobusové zastávky ve směru ze 
Žďáru n. S.)  ze dne 4.7.2013 č.j.: SÚ/1155/13/Ba-3-StPo nabylo právní moci 6.8.2013, kolaudační 
souhlas s provedenou stavbou č.j.: SÚ/1847/14/Ba-4-Souh byl vydán 22.12.2014.  Zastávka 
vznikla v době, kdy příslušná nemovitost neměla vjezd a nebylo ani požadováno v rámci přípravy a 
realizace stavby zastávky jej zřídit. 
Žadatelka se obrátila na vybrané odbory MÚ a následně i na starostu města s návrhem a žádostí o 
posun zastávky o cca 3 m proti stávající poloze. Bez zajištění potřebného parkování nebude 
stavebně povolena rekonstrukce RD dle  představ a potřeb žadatelky - nové majitelky příslušné 
nemovitosti.  
Již v rámci přípravy této rekonstrukce, když projektant dorazil na odbor komunálních služeb pro 
informace zda a za jakých podmínek bude možné zřídit sjezd k zamýšlené rekonstrukci objektu, 
jsme jemu i žadatelce avizovali, že to bude možné pouze pokud bude upravena/posunuta zastávka 
tak, aby vyhověla předpisům i v případné nové podobě a náklady spojené s novým stavem, 
ponese ten, kdo jej vyvolal – tedy jejich strana. Navrhovali jsme i jinou variantu jak řešit parkování 
vozidla, a to např. užívání stávajícího městského veřejného parkovacího stání co nejblíže příslušné 
nemovitosti např. za příspěvek na jiné třeba i v jiné lokalitě města zřízené nové veřejné parkovací 
místo na pozemcích města. Žadatelka zvolila variantu dle jejího uvážení pro ni nejvhodnější – 
zřízení sjezdu s posunem zastávky. 
Žadatelka žádá o realizaci posunu zastávky MHD na náklady města a současně žádá o nápravu 
přechodu pro chodce, který neodpovídá zcela požadavkům norem na takovýto přechod.  
Stav přechodu nemá na nemovitost žadatelky vliv a bude dle finančních možností upraven do 
lepšího stavu městem, tak jako mnoho jiných obdobných míst ve městě, které takto historicky 
vznikly a dnes jejich stav neodpovídá současným požadavkům.  
Zastávku nelze vrátit do stavu dle informace žadatelky z roku 2014, protože by vadila vjezdu 
sousední nemovitosti, což projekt předložený žadatelkou řeší. Jedná se o nové umístění tak, aby 
vyhovělo všem stávajícím potřebám. Současně se stavbou žadatelky předpokládáme dle schůzky 
na místě upravení spádu a výšky chodníku před její nemovitostí v návaznosti na přechod. 
Technicky je požadavek žadatelky realizovatelný dle jejím projektantem zpracovaného návrhu. 
 
 
Geneze případu 
- 
 
 
Návrh řešení 
Je navrhováno, aby posun zastávky na své náklady dle podmínek příslušných povolení a města 
zajistila žadatelka a město se na posunu zastávky finančně nepodílelo, protože se jedná o investici 
vyvolanou soukromým záměrem. Město nebrání vybudování sjezdu k nemovitosti, jak navrhuje 
žadatelka. Nemělo by nést náklady s tím spojené. Je zájem, aby se tato věc nestala precedentem 



 
pro jiné obdobné případy, kdy žadateli nevyhovuje stávající pokojný stav a chce, aby město 
zajišťovalo a hradilo z veřejných prostředků jeho individuální záměr. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

- 
 

 
Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení 
 
 
Stanoviska  
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Do5io· 1 3. 02. 2019 . r.:::.:r.oe~~ 
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Zadost o vyjadieni / u~o: ........ J .. rr!loh: ...... _.-:-:-_ ... _ .. _. _ ... _ ........... .;.:.; ... ~ .. 

Zd'ar nad Sazavou 13. unora 2018 

tadam o vViadfenf Rady mesta tdaru nad Sazavou k posunutf 2astavky MHO a upravu 
pfechodu pro chodce, ul. Bezrucova 21313, Zdar nad Sazavou 2 

V souvislosti s planovanym i'esenim prestavby RD pare. c. 1090, k.u. zamek Zd'ar, 
ul. Bezrucova 213/3 jsem oslovila od jara 2018 pracovniky MestskElho uradu ve Zd'aru nad 
Sazavou z ruznych odboru vcetne ing. arch. Rysky, byvaleho i soucasneho pana starostu se 
zadosti o pi'esun zastavky MHO na ul. Bezrucova 213/3 ve Zd'aru nad Sazavou 2. 

V soucinnosti s organy PCR, RSO a Kraje Vysocina jsem nasla jednoduse a nejlevneji 
technicky proveditelne reseni - posun zastavky MHO o nekolik metru zpiH do mfsta, kde se 
nachazela jeste v r. 2014, nez se probehla plosna rekonstrukce chodniku na ul. Bezrueova. 

Zafinancovala jsem odbornou projektovou dokumentaci a z iskala kladna stanoviska 
ucastniku spravnfho fizeni. Pi'ipominam, ze na pozemek neni jin)' mozny pristup nez ze 
silnice 1/37. Ten byl na tento pozemek znemoznen rozhodnutim b9valych pi'edstavitelu 
vedenf mesta tim, ze zastavka MHO byla pfesunuta z puvodnlho mista smerem k tomuto 
pozemku. Prostudovanim dopravni situace byla dale zjistema i techn cky nevyhovujicf uprava 
pi'echodu pro chodce v temze mlste a fakt, ze neexistuje zadny podobny pfipad podel 1137 
v nasem meste, kde by byl timto zpusobem znemoi:nen pfistup na soukromy pozemek. 

S panem starostou Mrkosem jsem jednala osobne 21 .11.2018, OKS vee pi'edal 
k reseni vcetne podkladu nejdele 10. ledna 2019, zatfm bez reakce. Znovu opakuji, ze mi 
nevadi hustota infrastruktury, ktera se v techto mistech nachazi. 

Zadam Radu mesta o realizaci tzn. posun zast.avky MHO zpet na puvodni misto 
(viz foto} i napravu prechodu pro chodce tak, aby vse odpovfdalc· z hlediska technickeho, 
bezpecnostn!ho i pravnlho. 

Projekt stavby a souhlasna stanoviska 

a) pfedany na MeU k odbor dopravy 





Ing. Lukas Dolezal 
Pavlovova 1516 
592 31 Nove Mesto na Morave 
mobil: +420 776 375 389 
e-mail: dolezallukas 12@centrum.cz 

Technicka zprava provedeni sjezdu 

a dopravni reseni 

Projekt pro uzemni souhlas a ohhiSeni stavby: 
v 

"PRESTAVBA RD 
v...,. , , ...., 

ZDAR NAD SAZAVOU P.C. 1090" 

Misto 

V Novem Meste na Morave - 1.07. 2018 
Vypracoval Ing. Lukas Dolezal, Ing. Karel Taborsky, Ing. Tomas Petr 



PRUVODNIZPRAVA 
1. ldentifikacni udaje 

l.l.Udaje o stavbe: 

a) nazev stavby: 

b) misto stavby: 

c) predmet dokumentaee: 

t.2.Udaje o zadateli: 

a)Investor: 

PRESTA VBA RD 
ZDAR NAD sAZAVOU P.C. 1090 
obec: Zd'ar nad Sazavou, 595209 
k.u.: Zfunek Zd'ar, 795453 
pare. c. 1 090 - zastaveml. ploeha a nadvon 
pare. c. 2206 - ostatni plocha - ostatni komunikace 
pare. c. 2201126 - ostatni ploeha- ostatnf komunikace 

Parcely 2206 a 2201/26 jsou majetku mesta 
Zd'ar nad Sazavou 

Sousedni parcely v majetku investora 
pare. c. 109111 - zahrada 
pare. c. 1 091/2 - zahrada 

prestavba RD - Dopravni reseni a znzeni sjezdu 

1.3.Udaje o zpracovateli dokumentace: 

a) mavni inZen"Yr projektu 
b )Autorizaee 
e)Projektant stavebni casti 
e)PBR 
i)PENB 
j)dorpavni reseni 

2. Semam vstupnich podkladu: 

Ing. Karel Taborsky 
Ing. Karel Taborsky 
Ing. Lukas Dolezal, Ing. Karel Taborsky 
Vitezslav Machatka, Ing. Karel Taborsk.Y 
Ing. Lukas Doleial, Ing. Juda Pavel 
Ing. Tomas Petr, Ing. Lukas Dolezal 

Projekt byl zpracovan na zaklade pozadavku investora na zaklade a podle dolozenyeh 
podkladu: 

- Snimek katastralni mapy (1 :500) 
- Pozadavky investora, vlastni domereni uzemi a stavajici stavby, prohlidka stavebni 
pareely, provereni moznosti napojeni na in:len"Yrske site 
- Podklady spnl.veu siti 
- Arehitektonicka studie stavby vypracovana Ing. Lukasem Dolezal em 
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B. SOUHRNA TECHNICKA ZPRA VA DOPRA VNi RESENi NOVE ZRIZENEHO 
SJEZDU 

B.l. Popis uzemi stavby: 

a) charakteristika stavebniho pozemku 
Stavenistem RD je centnilni cast parcely 1090 v katastralnim nzemi Zd'ar nad Sazavou. 
Zajmov)r pozemek je z urbanistickeho hlediska vhodny pro umisteni navrhovane stavby. 
Jedna se o prestavbu rodinneho domu s dvemi nadzemnimi podla2imi s plochou strechou, 
ktera zastavuje proluku vzniklou po odstraneni puvodni stavby RD 

pare. c. 1 090 - zastavena plocha a nadvon 
Parcelaje vedenajako zastavena plocha a nadvon aje v intravilanu mesta. Umisteni stavby je 
dano tvarem parcely a terenu. V zapadni strane pozemek navazuje na pnstupovou 
komunikaci. 
Stavebni upravy souvisejici se znzenim sjezdu se tykaji parcel 2206 a 2201/26 v majetku 
mesta Zd'ar nad Sazavou. Sjezd bude znzen pres tyto parcely na komunikaci ulice Bezrucova. 
Soucasti stavebnich uprav je provedeni predlazdeni casti zastavky ajeji posunuti o 2m. 
b) rycet a zavery provedenych pruzkumu a rozboru (geologicky prilzkum, 
hydrogeologicky pruzkum, stavebne historicky pruzkum apod.) 
geologicky a hydrogeolog. pruzkum nebyl proveden - jedna se o jednoduchou stavbu, po 
provedeni vykopu se pnpadne upravi zalozeni stavby dle mistnich podminek. 
Parcela je na uzemi se Strednim radonov)'m rizikem. Zjistene skutecnosti budou zohledneny 
v projektove dokumentaci 
c)poloha vzhledem zaplavovemu uzemi, poddolovanemu uzemi apod. 
Objekt se nenachazi v poddolovanem ani zaplavovem uzemi. 
d) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokove 
pomery v uzemi 
Vliv stavby na okolni stavby a pozernky bude minimalizovan. Stavbou nejsou zasazeny 
sousedni parcely. Stavba a jeji provoz neni zdrojem hluku ani jinych negativnich vlivil na 
okoli. Stavba v)'razne nemeni odtokove pomery daneho uzemi. Pfi zfizovani sjezdu nebude 
ovlivneno stekanf vody na komunikaci c. 1/19. Zmeny v dopravnim reseni v miste sjezdu 
neovlivni (nezhorsi) stavajici stav. Sjezd je znzen v mfste kde je jiz provedena zpevnena 
plocha a to tak ze navazuje na stavajici stav. 
e) uzemne technicke podminky (zejmena moznost napojeni na stavajici dopravni a 
technickou infrastrukturu) 
Na zapadni casti uzerni bude proveden sjezd z komunikace. Objekt bude obsahovat garaz pro 
2 osobni automobily. Sjezd bude vyuzivan pouze pro nekomercni ucely a bude slouzit pouze 
pro obsluhu RD. Sjezdje rovnez urcen pouze pro osobni autornobily. 
f) Vecne a casove vazby stavby, podniliiujici, vyvolane a souvisejici investice 
Zrnena dopravni situace bude provedena v koordinaci se stavbou rodinneho domu na parcele 
c. 1090. Sjezd bude proveden v dobe stavebni zrneny zastavky. 
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B.2. Celkory popis stavby: 

B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek: 

Projekt resi zmenu dopravniho reseni v danem uzemi. Konkretne se jedmi o posun autobusove 
zastavky o 2 m a znzeni noveho sjezdu pro RD na parceie 1090. Rovnez dojde k ztiZeni 
nastupni hrany prechodu. 

B.2.2. Celkove dopravni reseni: 

Stavba resi posun stavajici zastavky o 2 m. reseni zastavky bude zachovano pouze bude 
provedeno jeji castecne predlazdeni a provedeni presunuti znaceni pro cestujici. Vyskove a 
technicke reseni bude zachovano v puvodnim stavu. Nastupni hrana bude provedena die 
puvodni zastavky s presunutim dvou krajnich obrubnikU smerem k severozapadu. Bude 
provedeno presunuti vodiciho pasu. Technicke a materialove reseni bude provedeno die 
puvodni zastavky bez technickych zmen. 

B.2.3. Bezbarierove uzivani stavby: 

Navrh byl proveden die vyhiasky 398/2018 sb. Varovne pasy budou navazovat na stavajici 
stav. V miste sjezdu bude proveden novy varovny pas v sirce 400 mm a deice sjezdu. 
Podrobnosti umisteni v)'straznych pasu viz situace C.4. 

B.2.4. Bezpecnost pfi uzivani stavby: 

Reseni bezpecnosti vypl)'va s obecnych technickych pozadavkU na v)'stavbu teto stavby. 

B.2.5. Zakladni technicky popis stavby: 

Projekt resi posun autobusove zastavky o 2 m smerem k severozapadu a znzeni noveho 
sjezdu. Dopravni reseni bylo navrzeno tak aby byio umozneno znzeni noveho sjezdu na 
parcelu c. 1090. Dopravni reseni byio navdeno tak aby vy:fesilo slozitou dopravni situaci 
v miste a umoznilo obsiuhu planovaneho rodinneho domu umisteneho v proiuce na parceie 
1090. Na parceie 1090 byl puvodne umisten rodinny domek behem rekonstrukce ulice 
Bezrucova ( cca rok 2006) bylo provedeno presunuti puvodni autobusove zastavky pred objekt 
RD na parceie c.1090 a byl proveden pfechod pred puvodnim vstupem do RD. Sousedni 
objekty maji sVU.j samostatny sjezd. 

Sjezd je proveden v deice 4,6 m. Sousedni sjezdy jsou v uzemi provedeny ve stejne deice. Pro 
umozneni lepsiho dopravniho reseni bude provedeno automaticke otevirani garazovych vrat 
tak aby v dobe sjezdu vozidei na komunikaci a z komunikace do garazoveho stani byio mozne 
vyuzit hloubku garaze. Bude instalovano automaticke otvirani vrat tak aby umoziiovalo 
bezpecny sjezd z komunikace bez dopravnich omezeni a tak aby nedochazeio blokovani 
komunikace. z dopravnich duvodu byia rovnez navdena instalace sirsich vrat a to 0 sifce 
otvoru 3 m. Toto technicke opatreni umozni vyuziti dalsich 1 ,5m garaze pro sjezd vozidel. 

Sjezd i presun autobusoveho stani bude proveden ve stejnem matericilovem reseni jako 
stavajici chodnik a sousedni sjezdy (Zamkova pojezdova dla:Zba s v)'strazn}rmi profiiovan}rmi 
pruhy). Bude zachovano v)'skove reseni stavajiciho chodniku v miste sjezdu. 
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Stavba autobusove zastavky vcetne nastupni hrany a sjezdu se nachazi na parcele 2206 a 
2201/26 v majetku mesta Zd'ar nad Sazavou. Zmenou staveb nebude zasahovano do staveb 
ani parcel ve sprave RSD. Viz zakres v situaci. 
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INVESTOR 

MISTO STAVBY Mesto 1d'ar nad Sazavou, k.u. Zamek ld'ar p.c. 1090 

PRESTAVBA RD ZDAR NAD SAlA VOtJ 
P.C. 1090 

zAKRES DO SN!MKU KATASTRALNl MAPY 

lng. LukM Oolefal 
...,.,_., Pavlovova 1516 

DATUM 

FORMAT 
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MERITKO 

592 31 Nove Mesto na Morave 
mobil: +420 776 375 389 
e-mail: dolezallukas12 centrum.cz 

7/2018 

A4 
PROJEKT PRO UZEMN 
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1:500 
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Zemnr prace -O~lstmJ1cni shh·ajJd dh1:f.by Lastavky :t.:ilnkt)V3 dla~ha bctonuvil ~ lzc J)O\l~lt na nov~ ll\~ cca 25 
J'fediM~Mni 

....... -- -·~ 
O~lsltancni :;1;i'va,jkl dlazby zastavky - \')•stm7.ne JW1t11)' - :;~m'lawa dlazba bctonov.li m~ cca (• 
l'ro1iltwauc ccl'VI',mu. bmva - lzc (10ll}.il nu nove ph:.UM:fMni 

. .. - -t-
· Otlstruncni ~ti.:iti oh1·uhniku pro mnlstcni sjc:tdu a od.~truncni uhrubniku rwo umi!ltcJii m 

I 
5 

prodlouzenf n;lstUJlnt hnuly t.~•xtlivky- ohruboik 150 mm silnjcni 

l)emontM·. YJ WlC:l!ni za:;tiivky- Zl - zna~cni j iLdnh.:h radu vcetne ?:ilkliHl(lVe kon . .;lruk~:c kpl I 

l'fi]Wt~\;il pudkludu rm dl:;i;f..dcni {pro ptcdlnzdeni a Jlf(lo nOVC fWOVCdclli dlazby) ' C( 'Ll 31 nr 

--·----.------~-·- - -----··'" 
Pt1dklmJvv)· rn.itlcri{ll pro dJaibu t~hodniku die podkladil v)•ruh..:~ a die akCmilnihu :;C;wu m' 3 
J)l)dkladu (pisek a ~ ~~rkopi~k 

.. ----- ~ -
Pm\'cdcni nuv~ tll::~ i.oy :casliivky - z<imkova dl.azha bc1onova cast~c nc lzc pou:lit m; ~,;~;a 20 
material stavajid 7"'1s1avky nn pfediMd~rl i 

r---- - - I ~ - m1 - ---.. 
T,rov.;!d~ni nnv~ dla:i.hy zllstflvl\y -- v)•stm/J'!C pmhy - z:lmkovft dJn:Zh::~ bctonov;:i cc;1 6 
proiilovanc ~·..:l'vt:n~ barva - castecnc b.c pmc>.it lllaCcri~ l !>tavajld :t<l~hivk}' na 
pl-cdl:;·i dt: ni 

·-J•rov~:dcni novcho obrubJliku prodlou:l.cni J'.astavky \.'Cc-1nc hc1(HIOV(mi m ... 
.1 

-. 
Prov~:dcni n(w~h(l Zll(ICCili 7 . .ast6vk}' 7.1 711atcui jii'.d11it h l·atln vcc1nc ,..(tkludovl.! kpl l 
kons1nlkCt:- ~lie :o:lavu puvodnibo znat'Cni jc moz nc pouzil puvO<IJli 7.1)<ll:enf )'IOtl~~ :> 
_l)h;suncm 
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