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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A OZNÁMENÍ O SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále také jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně, funkčně
a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) tímto v souladu s ust. § 94m stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení
a dotčeným orgánům, že u něj bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve věci vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu nazvanou dle projektové
dokumentace „III/0433 Krhov“ umístěnou na pozemcích parc. č. 839, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8,
740/19, 740/22 a 740/23 v kat. území Voděrady u Kunštátu a na pozemcích parc. č. 399, 234/1, 234/2,
234/3, 314, 326/7, 350/12, 350/19, 350/14, 355/2, 356/6, 357/1, 356/3, 352, 355/3, 344 a 415/6 v kat.
území Krhov (dále také jen „stavba“).
Společné územní a stavební řízení bylo u Městského úřadu Boskovice v souladu s ust. § 44 odst. 1
správního řádu zahájeno dne 02.12.2020 doručením žádosti o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení ze strany stavebníka – Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou
organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského
1685/2, 678 01 Blansko (dále také jen „stavebník“).
Druh a účel stavby
Předmětem stavebního záměru je stavební úprava silnice III/0433, sjezdů a místní komunikace, které
budou napojeny v nejnutnějším rozsahu na silnici III/0433, dále bude nahrazen 1 silniční propustek
a na konci úpravy budou řešeny oboustranné zastávkové pruhy.
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Jedná se o trvalou stavbu s výhledem na několik desítek let. Stavba bude užívána širokou veřejností
k automobilové dopravě.
Členění stavby na stavební objekty
SO 101 SILNICE III/0433
V rámci stavebního objektu SO 101 SILNICE III/0433 bude probíhat rekonstrukce silnice III/0433.
Počátek stavby se nachází v místě křížení s levostrannou odbočkou k benzinové čerpací stanici
v extravilánu, konec stavby je v místě křížení s místní komunikací v intravilánu obce Krhov. Celková
délka úpravy je 446 m, od km 0,040 do km 0,486 pracovního staničení. Směrové řešení zůstane ve
stávající trase silnice III/0433. Jsou navrženy směrové oblouky R1=110m, R2=5000m, R3=300m
a R4=50m. Niveleta silnice bude kopírovat stávající výškové řešení. Maximální podélný sklon bude 2,25
%, minimální 0,30 %. Šířka komunikace bude 6 m zpevnění, v extravilánu bude nezpevněná krajnice
šířky 0,75 m se směrovými sloupky po 50 m a v intravilánu šířky 0,50 m vlevo ve směru staničení, vpravo
bude položena silniční obruba s jednořádkem z žulových kostek. V rámci stavby bude položen
jednořádek z žulových kostek u silniční obruby v intravilánu obce Krhov. V extravilánu bude řešena
nezpevněná krajnice šířky 0,75 m a za ní bude silniční příkop s drenáží, nebo násypové těleso. V km
0,066 bude nahrazen stávající propustek DN 500. Vtok a výtok bude odlážděn lomovým kamenem.
Výkop pro propustek v blízkosti stávajících inženýrských sítí bude prováděn ručně, v místě uložení
lomové dlažby do betonu (popř. betonového základu) bude osazena půlená plastová chránička na
stávající elektrické přípojce pro benzinovou čerpací stanici. Za propustkem DN 500 bude zbudován
zpevněný příkop, který bude odvádět vodu do vyschlého koryta na pozemku parc. č. 854/3 v kat. území
Voděrady u Kunštátu. Srpovitá krajnice z žulové kostky velké bude provedena v km 0,462 na silnici
III/0433 z důvodu možnosti projetí křižovatkou těžkými nákladními vozidly, stavebně tento prostor
bude oddělen nájezdovým obrubníkem s nášlapem výšky 0,05 m. Rovněž bude provedena výměna
podloží v aktivní zóně v tl. 350 mm (1x200 mm a 1x150 mm) – štěrkodrť fr. 0–125. Požadovaný modul
přetvárnosti na pláni je Edef2=45Mpa.
Skladba vozovky na silnici III/0433:
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2
Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+
Infiltrační postřik PI C, 0,70 kg/m2
Štěrkodrť ŠDA frakce 0–32
Štěrkodrť ŠDA frakce 0–63
Celkem

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-1
ČSN EN 6129
ČSN 73 6126-1
ČSN 73 6126-1

Skladba vozovky v místě zastávkového pruhu:
Žulová kostka velká 100x100
Uložena do cementové malty
Podkladní beton PBII c 16/20
Štěrkodrť ŠDA frakce 0–63
min.
Celkem
min.

100 mm
40 mm
180 mm
200 mm
520 mm
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Skladba vozovky v místě žulové kostky velké:
Žulová kostka velká 170x170
Uložena do cementové malty
Podkladní beton PBII c 16/20
Štěrkodrť ŠDA frakce 0–63
min.
Celkem
min.

170 mm
40 mm
180 mm
200 mm
590 mm

SO 111 NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A SJEZDŮ
V rámci stavebního objektu SO 111 NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A SJEZDŮ bude probíhat
rekonstrukce silnice III/0433, včetně křížení s místními komunikacemi. Počátek stavby se nachází
v místě křížení s levostrannou odbočkou k benzinové čerpací stanici v extravilánu, konec stavby je
v místě křížení s místní komunikací v intravilánu obce Krhov. Celková délka úpravy bude 456 m, od km
0,030 do km 0,486 pracovního staničení. V rámci tohoto stavebního objektu budou řešena napojení
místních komunikací a sjezdů.
Sjezdy a napojení:
Km 0,108 – sjezd vlevo a asf. recyklátu
Km 0,114 – sjezd s propustkem vpravo a asf. recyklátu
Km 0,250 – sjezd vpravo a asf. recyklátu
Km 0,261 – sjezd vlevo a asf. recyklátu
Km 0,285 – sjezd vlevo a asf. recyklátu
Km 0,297 – napojení místní komunikace vpravo z asfaltobetonu
Km 0,410 – sjezd vlevo a asf. recyklátu
Km 0,470 – napojení místní komunikace vlevo z asfaltobetonu
Místní komunikace a sjezdy budou na silnici III/0433 napojeny v nejnutnějším rozsahu. Šířka napojení
místních komunikací a sjezdů bude ponechána stávající. Místní komunikace a sjezdy budou na silnici
III/0433 napojeny kolmo. Povrchy napojení místních komunikací a sjezdů budou provedeny
z asfaltobetonu a z asf. recyklátu.
Konstrukce z asfaltobetonu:
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2
Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2
Celkem

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-1
ČSN EN 73 6129

40 mm
50 mm
90 mm

Konstrukce z asf. recyklátu:
Asfaltový recyklát

150 mm

SO 461 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU
Stavební objekt SO 461 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU řeší překládku a ochránění stávajících
zemních kabelů typu TCEPKPFLE (dále jen „PPFLE“) vedoucí podél silnice III/0433. Mezi bodem (1) a (2)
bude na stávajícím kabelu PPFLE 15XNO,4 instalována kabelová vložka, která bude se stávajícím
kabelem propojena rovnými spojkami. Trasa bude vedena podél silnice III/0433 v trávníku tak, aby
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nekolidoval v plánované výstavbě chodníku. Kabel bude v celé délce ochráněn pomocí PE110. V bodě
(3) bude stávající chránička vedoucí přes silnici III/0433 prodloužena pomocí půlené trubky SYSPRO až
do zeleně (resp. do chodníku v navazující plánované stavbě). Přechod z PE na SYSPRO bude
obetonován. Mezi body (4) a (5) bude na stávajícím kabelu PPFLE 15XNO,4 instalována kabelová vložka,
která bude se stávajícím kabelem propojena rovnými spojkami. Trasa bude vedena v trávníku mimo
těleso vozovky. Mezi body (6) a (7) budou na stávajících kabelech PPFLE 3XNO,4, PPFLE 1XNO,4 a
rezervním PPFLE 10XNO,4 instalovány kabelové vložky, které budou se stávajícími kabely propojeny
rovnými spojkami. Kabel PPFLE 1XNO,6 bude napojen na stávající kabel v místě odbočení k domu
č. p. 36 v Krhově, kde také bude kabel PPFLE 10XNO,4 zakončen koncovkou. Trasa bude vedena
v trávníku mimo těleso vozovky. V místech křížení vjezdů bude vedení ochráněno pomocí PE110.
Stávající kabel PPFLE 3XNO,4 vedoucí do benzinové čerpací stanice bude v bodě (8) a v místě
rekonstrukce propustku odkopán a ochráněn pomocí dělené trubky SYSPRO. Vedení bude ve výkopu
uloženo ve většině případů do pískového lože, nad kterým bude v intravilánu uložena krycí deska, nebo
do ochranných trubek průměru 110 mm. V extravilánu v poli bude vedení uloženo do lože z prosáté
zeminy. Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženým kabelem, nejméně
však do hloubky 0,2 m pod povrchem u kabelu s min. krytím 0,4 m. Při přechodech přes komunikace
nebo vjezdy budou kabely zataženy do ochranných trubek.
Soulad stavby s územně plánovací dokumentací
Stavba je situována v katastrálních územích Voděrady u Kunštátu a Krhov. Stavba je navržena v souladu
s územními plány obcí Voděrady a Krhov a jejich požadavky na kompozici prostorového řešení.
Stavebními úpravami dojde k rozšíření stávající silnice III/0433 o 1,0–1,50 m. Po dokončení stavby
nedojde ke změně využití území oproti současnému využití dle územně plánovací dokumentace. Stavba
je navržena rovněž v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, v souladu
s Politikou územního rozvoje České republiky i s obecnými cíli a úkoly územního plánování stanovenými
v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby
Stavba se nachází v Jihomoravském kraji, okresu Blansko, v katastrálních územích Voděrady u Kunštátu
a Krhov, konkrétně na silnici III/0433. Počátek stavby se nachází v místě křížení s levostrannou
odbočkou k benzinové čerpací stanici v extravilánu, konec stavby je v místě křížení s místní komunikací
v intravilánu obce Krhov. Stavba bude umístěna pozemcích parc. č. 839, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8,
740/19, 740/22 a 740/23 v kat. území Voděrady u Kunštátu a na pozemcích parc. č. 399, 234/1, 234/2,
234/3, 314, 326/7, 350/12, 350/19, 350/14, 355/2, 356/6, 357/1, 356/3, 352, 355/3, 344 a 415/6 v kat.
území Krhov.
Dopad stavby na území dotčené jejími vlivy
Realizací stavby nedojde ke změně využití území.
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby či pozemky. Realizace stavby nevyžaduje asanace či
demolice stávajících objektů či staveb.
Stavbou nedojde k dotčení kulturně chráněných objektů. Stavba není navržena v památkové rezervaci
ani v památkové zóně.
Stavba je navržena v geologicky stabilním nepoddolovaném území.
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
Stavbou nedojde k dotčení nerostných a vodních zdrojů.
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Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 a nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast. Stavba se nenachází v chráněném přírodním území, v ochranném pásmu
vodních a nerostných zdrojů nebo v záplavovém území.
Při realizaci stavby dojde k mírnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v zájmové lokalitě. Zhotovitel stavby
bude tyto negativní vlivy eliminovat na co nejmenší míru škodlivosti.
Ochrana ovzduší bude zajištěna snížením exhalací plynulejším provozem na stávající silnici III/0433.
Stavba nebude mít vliv na hlukovou situaci v zájmovém území.
S odpady vznikajícími při vlastní realizaci stavby budou mít jejich původci povinnost nakládat s podle
platné legislativy. Vzniklé odpady budou předány přednostně k dalšímu využití, posléze pak
k odstranění osobou oprávněnou ke sběru a výkupu odpadů. Během užívání stavby se předpokládá
sezónní odvoz inertního materiálu zimní údržby pozemních komunikací s následným odvozem na
skládku určenou pro daný druh odpadu.
Stavba nebude mít podstatný vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod a realizací stavby nedojde
ke změně odtokových poměrů v zájmovém území.
Realizací stavby dojde k trvalému záboru pozemků zahrnutých do ochrany zemědělského půdního
fondu o celkové výměře 501 m2.
Realizací stavby nedojde k trvalému záboru pozemků plnících funkci lesa a stavba se bude nacházet ve
vzdálenosti větší než 50 m od těchto pozemků.
Při realizaci stavby dojde k nutnosti kácení 5 ks dřevin, jejichž kácení podléhá povolení příslušného
orgánu ochrany přírody.
Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o stavební úpravu
silnice III/0433, sjezdy a místní komunikace budou napojeny v nejnutnějším rozsahu na silnici III/0433.
Odvodnění pozemních komunikací
Odvodnění pozemních komunikací bude zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do silničního
příkopu v extravilánu. Odvodnění v rámci intravilánu bude zajištěno jednostranným sklonem přes
nezpevněnou krajnici šířky 0,50 m. V místě zastávkových zálivů budou umístěny 2 dešťové vpusti, které
budou zaústěny do vsakovací šachty. Vsakovací šachta bude provedena ze dvou betonových skruží
výšky 2 m, průměr skruže bude 1 m, které budou opatřeny geotextilií a vysypány štěrkodrtí fr. 11–22.
Vsakovací šachta bude opatřena poklopem.
Popis bezbariérových úprav stavby
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v účinném znění. Stavba nevyžaduje povolení výjimky
z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby, ani souhlas s odchylným řešením dle platných a účinných předpisů a norem.
Úprava provozu na pozemních komunikacích
Případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (provizorní dopravní značení) bude
řešena samostatně a stavebník si o ni zažádá v předstihu u Městského úřadu Boskovice, Odboru
dopravy min. 1 měsíc před samotnou realizací stavby.
Případná místní úprava provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) bude řešena
samostatně a stavebník si o ni zažádá u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy v průběhu
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stavebních prací v takovém předstihu, aby ke kolaudaci, popř. k předčasnému užívání bylo dopravní
značení stanoveno a osazeno.
Následující procesní postup Městského úřadu Boskovice ve společném územním a stavebním řízení
Městský úřad Boskovice podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě
samém a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Městský úřad Boskovice současně v souladu s ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona stanovuje
dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek a účastníkům řízení k uplatnění námitek lhůtu 15
dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude
přihlédnuto.
Městský úřad Boskovice oznamuje, že po uplynutí lhůty 15 dní od doručení tohoto oznámení
k uplatnění závazných stanovisek a námitek, bude mít shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí
ve věci, a proto dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu současně vyrozumívá účastníky řízení o možnosti
seznámit se s těmito podklady a vyjádřit se k nim, a to ve lhůtě 10 dní, která počne běžet dnem
následujícím po uplynutí lhůty stanovené dle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona.
Lhůtu pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí stanovil Městský úřad Boskovice v souladu
s ust. § 39 odst. 1 správního řádu usnesením ze dne 17.12.2021 ve věci vedené pod
sp. zn.: SMBO 25768/2021 DOP, č. j.: DMBO 25782/2021/DOP.
Vymezení účastníků společného územního a stavebního řízení
Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení vymezuje ust. § 94k stavebního zákona tak,
že stanoví, že účastníkem tohoto řízení je:
a) stavebník,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno
V souladu s ust. § 27 odst. 1 a 2 správního řádu ve vazbě na ust. § 94k stavebního zákona Městský úřad
Boskovice uvádí, že právní postavení účastníků řízení v rámci daného společného územního
a stavebního řízení přísluší:
Účastníku společného územního a stavebního řízení vymezenému dle ust. § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu ve vazbě na ust. § 94k písm. a) stavebního zákona:
 Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zast. Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko
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Účastníkům společného územního a stavebního řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu ve vazbě na ust. § 94k písm. b) stavebního zákona:
 obec Voděrady, IČO: 00281271, Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou
 obec Krhov, IČO: 00636762, Krhov 7, 679 01 Skalice nad Svitavou
Účastníkům společného územního a stavebního řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu ve vazbě na ust. § 94k písm. d) stavebního zákona:
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO: 70932581,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 obec Krhov, IČO: 00636762, Krhov 7, 679 01 Skalice nad Svitavou
 EUROBIT REAL a.s., IČO: 27443752, Teplého 1375, 530 02 Pardubice
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92
Praha
 Zemědělské družstvo Sebranice, IČO: 48908762, č. p. 238, 679 31 Sebranice
 MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha
 Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, IČO: 49468952, 17. listopadu 138/14, 680 01
Boskovice
 ZEPO Bořitov, družstvo, IČO: 25570480, Úvoz 326, 679 21 Bořitov
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO: 70932581,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno,
divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
 CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
 GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
 Jiří Bednář (1985), Rudka 88, 679 72 Kunštát
 Miloslav Fiala (1971), Květná 1718/52, 680 01 Boskovice
 Tomáš Halámek (1972), Preslova 398/50, 602 00 Brno
 Pavel Stejskal (1946), č. p. 13, 679 01 Krhov
 Jarmila Stejskalová (1948), č. p. 13, 679 01 Krhov
 Vlastimil Janíček (1971), č. p. 38, 679 01 Krhov
 Jarmila Janíčková (1946), č. p. 38, 679 01 Krhov
 Jan Stejskal (1989), Poříčí 801/1, 603 00 Brno
 Jaroslav Stejskal (1969), č. p. 59, 679 05 Habrůvka
 Jiří Stejskal (1964), č. p. 23, 679 01 Jabloňany
 Vít Stejskal (1993), Na Prášilkách 491, 679 21 Černá Hora
 František Hýsek (1949), č. p. 33, 679 01 Krhov
 Hana Hýsková (1959), č. p. 33, 679 01 Krhov
 Jaroslava Havířová (1970), č. p. 43, 679 01 Obora
 Petr Peňás (1980), Nádražní 1261/3, 664 34 Kuřim
 Martina Peňásová (1976), Dlouhá 1636/3, 664 34 Kuřim
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Účastníkům společného územního a stavebního řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
ve vazbě na ust. § 94k písm. e) stavebního zákona vymezeným pozemky a stavbami evidovanými
v katastru nemovitostí:
 parc. č. 722/3, 722/1, 854/3, 722/9, 722/12, 722/19, 854/1, 659/1, 740/5, 740/15, 740/17,
740/18, 740/20 a 740/21 v kat. území Voděrady u Kunštátu
 parc. č. 350/5, 350/1, 317/3, 316/2, st. 41 (součástí je stavba č. p. 36), 350/8, 350/10, 350/4,
350/11, 350/9, 350/13, 350/15, 350/16, 350/17, 350/18, 356/9, st. 65 (součástí je stavba bez
č. p./č. e.), st. 24 (součástí je stavba č. p. 25), st. 25 (součástí je stavba č. p. 26), 357/2, st. 27
(součástí je stavba č. p. 27), st. 17 (součástí je stavba č. p. 44), st. 18/1 (součástí je stavba č. p. 15),
355/1, 355/3, 426, 425, 351/1, 348, 347/1, st. 43 (součástí je stavba č. p. 38), 327/8, 326/1,
234/28, 234/5, 234/3, 234/2 a 234/1 v kat. území Krhov

Poučení
Dle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona se oznámení o zahájení společného územního a stavebního
řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení
s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle ust. § 94k písm. a) až d)
a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci
podle ust. § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s
velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou
vyhláškou podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a
účastníkům řízení podle ust. § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) se v oznámení
o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.
Dle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace.
Dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. c) až
e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru,
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud jimi může být přímo dotčeno její vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec
uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů
obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu si účastníci řízení mohou zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení
se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit písemně nebo ústně do protokolu. V téže věci
může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.
Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení, nestanoví-li zákon jinak, dána před
vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud
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se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí vzdal.
Dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu,
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.
Dle ust. § 38 odst. 4 správního řádu je s právem nahlížet do spisu spojeno právo činit si výpisy a právo
na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Účastníci řízení mohou do spisu nahlížet u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy, 1. patro,
kancelář č. 2.07, náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice, vždy ve dnech pondělí a středa od 08:00
do 17:00 hod., příp. po předchozí telefonické domluvě i v jiný den.

otisk razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil v. r.
vedoucí Odboru dopravy
(opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem)
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Boskovice,
Obecního úřadu Voděrady a Obecního úřadu Krhov. Oznámení bude zveřejněno též způsobem
umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne ............................

Sejmuto dne..............................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

-9-

sp. zn.: SMBO 25768/2021 DOP
č. j.: DMBO 25779/2021/DOP

Rozdělovník
Účastník řízení podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona (datovou schránkou):
 Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zast. Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko
Účastníci podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona (datovou schránkou):
 obec Voděrady, IČO: 00281271, Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou
 obec Krhov, IČO: 00636762, Krhov 7, 679 01 Skalice nad Svitavou
Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona (datovou schránkou nebo doporučeně
na dodejku):
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO: 70932581,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 obec Krhov, IČO: 00636762, Krhov 7, 679 01 Skalice nad Svitavou
 EUROBIT REAL a.s., IČO: 27443752, Teplého 1375, 530 02 Pardubice
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92
Praha
 Zemědělské družstvo Sebranice, IČO: 48908762, č. p. 238, 679 31 Sebranice
 MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha
 Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, IČO: 49468952, 17. listopadu 138/14, 680 01
Boskovice
 ZEPO Bořitov, družstvo, IČO: 25570480, Úvoz 326, 679 21 Bořitov
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO: 70932581,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno,
divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
 CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
 GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
 Jiří Bednář (1985), Rudka 88, 679 72 Kunštát
 Miloslav Fiala (1971), Květná 1718/52, 680 01 Boskovice
 Tomáš Halámek (1972), Preslova 398/50, 602 00 Brno
 Pavel Stejskal (1946), č. p. 13, 679 01 Krhov
 Jarmila Stejskalová (1948), č. p. 13, 679 01 Krhov
 Vlastimil Janíček (1971), č. p. 38, 679 01 Krhov
 Jarmila Janíčková (1946), č. p. 38, 679 01 Krhov
 Jan Stejskal (1989), Poříčí 801/1, 603 00 Brno
 Jaroslav Stejskal (1969), č. p. 59, 679 05 Habrůvka
 Jiří Stejskal (1964), č. p. 23, 679 01 Jabloňany
 Vít Stejskal (1993), Na Prášilkách 491, 679 21 Černá Hora
 František Hýsek (1949), č. p. 33, 679 01 Krhov
 Hana Hýsková (1959), č. p. 33, 679 01 Krhov
 Jaroslava Havířová (1970), č. p. 43, 679 01 Obora
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 Petr Peňás (1980), Nádražní 1261/3, 664 34 Kuřim
 Martina Peňásová (1976), Dlouhá 1636/3, 664 34 Kuřim
Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami
evidovanými v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou):
 parc. č. 722/3, 722/1, 854/3, 722/9, 722/12, 722/19, 854/1, 659/1, 740/5, 740/15, 740/17,
740/18, 740/20 a 740/21 v kat. území Voděrady u Kunštátu
 parc. č. 350/5, 350/1, 317/3, 316/2, st. 41 (součástí je stavba č. p. 36), 350/8, 350/10, 350/4,
350/11, 350/9, 350/13, 350/15, 350/16, 350/17, 350/18, 356/9, st. 65 (součástí je stavba bez
č. p./č. e.), st. 24 (součástí je stavba č. p. 25), st. 25 (součástí je stavba č. p. 26), 357/2, st. 27
(součástí je stavba č. p. 27), st. 17 (součástí je stavba č. p. 44), st. 18/1 (součástí je stavba č. p. 15),
355/1, 355/3, 426, 425, 351/1, 348, 347/1, st. 43 (součástí je stavba č. p. 38), 327/8, 326/1,
234/28, 234/5, 234/3, 234/2 a 234/1 v kat. území Krhov
Dotčené orgány (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku):
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko,
Dopravní inspektorát, Bezručova 1895/31, 678 11 Blansko
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Poříčí 1991/22,
678 01 Blansko
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00
Brno
 Ministerstvo obrany České republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
 Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2,
680 01 Boskovice
 Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 680 01
Boskovice
Na vědomí (datovou schránkou):
 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
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