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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
A STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále také jen „Městský úřad Boskovice“ nebo „speciální
stavební úřad“) 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 také 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 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „stavební zákon“) a podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“) posoudil podle ust. § 94o stavebního zákona
žádost o 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, kterou obdržel dne 02.12.2020 od 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“) a připojené podklady a po
posouzení předmětného stavebního záměru rozhodl takto:
Městský úřad Boskovice podle ust. § 67 a násl. správního řádu, ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona
a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s ch v a l u j e
stavební záměr na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „III/0433 Krhov“, která se umísťuje
na pozemcích parc. č. 839 (ostatní plocha, silnice), 722/5 (trvalý travní porost), 722/6 (trvalý travní
porost), 722/7 (trvalý travní porost), 722/8 (trvalý travní porost), 740/19 (orná půda), 740/22 (orná
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půda) a 740/23 (orná půda) v kat. území Voděrady u Kunštátu [784249] a na pozemcích parc. č. 399
(ostatní plocha, silnice), 234/1 (orná půda), 234/2 (orná půda), 234/3 (orná půda), 314 (zahrada), 326/7
(ostatní plocha, ostatní komunikace), 350/12 (ostatní plocha, neplodná půda), 350/19 (ostatní plocha,
neplodná půda), 350/14 (ostatní plocha, neplodná půda), 355/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 356/6
(ostatní plocha, ostatní komunikace), 357/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 356/3 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), 352 (zahrada), 355/3 (ostatní plocha, jiná plocha), 344 (zahrada) a 415/6
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v kat. území Krhov [674389].
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.
Jedná se o trvalou stavbu s výhledem na několik desítek let. Účelem stavby je zejména zvýšení
bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici III/0433, která 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

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-1
ČSN EN 6129
2
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Štěrkodrť ŠDA frakce 0–32
Štěrkodrť ŠDA frakce 0–63
Celkem

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

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

150 mm
min. 200 mm
min. 460 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

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
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Asfaltový beton ložná vrstva ACL 16+
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2
Celkem

ČSN EN 13108-1
ČSN EN 73 6129

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
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,
4
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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.
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 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.
Zajištění přístupu na staveniště
Přístup na staveniště bude po celou dobu výstavby zajištěn z okolních pozemních komunikací
nacházejících se v katastrálních územích Voděrady u Kunštátu a Krhov.
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
5
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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. 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. Stavebník si o ni zažádá u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy v průběhu
stavebních prací v takovém předstihu, aby ke kolaudaci, popř. k předčasnému užívání bylo dopravní
značení stanoveno a osazeno.
Stanovení podmínek pro umístění stavby:
1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 839 (ostatní plocha, silnice), 722/5 (trvalý travní
porost), 722/6 (trvalý travní porost), 722/7 (trvalý travní porost), 722/8 (trvalý travní porost),
740/19 (orná půda), 740/22 (orná půda) a 740/23 (orná půda) v kat. území Voděrady u Kunštátu
[784249] a na pozemcích parc. č. 399 (ostatní plocha, silnice), 234/1 (orná půda), 234/2 (orná
půda), 234/3 (orná půda), 314 (zahrada), 326/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 350/12
(ostatní plocha, neplodná půda), 350/19 (ostatní plocha, neplodná půda), 350/14 (ostatní plocha,
neplodná půda), 355/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 356/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
357/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 356/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 352
(zahrada), 355/3 (ostatní plocha, jiná plocha), 344 (zahrada) a 415/6 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v kat. území Krhov [674389] tak, jak je uvedeno ve výkresech, které jsou součástí
ověřené projektové dokumentace stavby „III/0433 Krhov“, č. 03 – Koordinační situační výkres
v měřítku 1:500, který zhotovily v říjnu 2019 společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
IČO: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava a Viadesigne s.r.o., IČO: 27696880, Na
Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, autorizaci provedl Ing. Josef Legerský, autorizovaný inženýr
pro dopravní stavby, ČKAIT 1102055 a v části týkající se SO 461 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU
ve výkresech č. 01-1 Koordinační situace stavby, č. 01-2 Koordinační situace stavby a č. 01-3
Koordinační situace stavby v měřítku 1:250, které zhotovila v prosinci 2019 společnost
K.V.Z. spol. s r.o., IČO: 00546178, Mokrá II 386, 760 01 Zlín, autorizaci provedl Ing. Petr Lukášek,
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,
ČKAIT 1300706 a které jsou přílohou tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení a tvoří jeho nedílnou součást.
2)

Při umístění stavby budou dodržena závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření a rozhodnutí
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správních orgánů uvedená:
 v závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko ze dne
17.12.2019 pod ev. č.: HSBM-2-57-1/2-POKŘ-2019,
 ve stanovisku k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 1895/31, 678 11 Blansko ze dne
18.12.2019 pod č. j.: KRPB-270258-2/ČJ-2019-060106, jehož platnost byla prodloužena
stanoviskem ze dne 05.10.2021 pod č. j.: KRPB-181138-2/ČJ-2021-060106,
 v závazném stanovisku pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení Ministerstva
obrany České republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha ze dne 06.01.2020
pod sp. zn.: 97513/2019-1150-OÚZ-BR,
 v závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku nakládání s odpady – Městského úřadu
Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01
Boskovice ze dne 29.01.2020 pod č. j.: DMBO 1920/2020/Ko,
 ve vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení Městského
úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2,
680 01 Boskovice ze dne 03.02.2020 pod zn.: DMBO 2320/2020/TOŽP/Mz,
 v závazném stanovisku orgánu územního plánování – Městského úřadu Boskovice, Odboru
výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice ze dne 01.09.2020
pod č. j.: DMBO 18793/2020/STAV/Ko.,
 v závazném stanovisku k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení Krajské hygienické
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ze dne
02.10.2020 pod č. j.: KHSJM 00071/2020/BK/HOK,
 v závazném stanovisku k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo
náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 04.11.2020 pod č. j.: DMBO 23262/2020,
 v rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les orgánu ochrany přírody – Obecního
úřadu Voděrady, Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou ze dne 26.11.2021 pod zn.: Vod
282/2021,
která jsou přílohou tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a tvoří jeho
nedílnou součást.
3)

Při umístění stavby budou v částech, které se týkají podmínek ochrany dopravní a technické
infrastruktury a povodí, dodrženy požadavky vlastníků a správců dopravní a technické
infrastruktury a povodí uvedené:
 ve vyjádření pro územní rozhodnutí a stavební povolení společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Boskovice,
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice ze dne 03.01.2020 pod č. j.: 1458/19, jehož platnost byla
prodloužena vyjádřením ze dne 08.02.2022 pod č. j.: 0067/22,
 ve vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 17.02.2020 pod zn.: S46170–
27008913,
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 ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecných podmínkách ochrany
sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., IČO: 04084063, Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha ze dne 21.12.2021 pod č. j.: 890983/21,
 ve vyjádření k projektové dokumentaci společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zast. společností GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 19.01.2022 pod zn.: 5002522690,
které jsou přílohou tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a tvoří jeho
nedílnou součást.
4)

Před zahájením zemních prací stavebník zajistí v souladu s ověřenou projektovou dokumentací
stavby vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení budou
ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

Stanovení podmínek pro provedení stavby:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby „III/0433 Krhov“, kterou zhotovily
v říjnu 2019 společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava a Viadesigne s.r.o., IČO: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav,
autorizaci provedl Ing. Josef Legerský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1102055
a v části týkající se SO 461 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU dle projektové dokumentace, kterou
zhotovila v prosinci 2019 společnost K.V.Z. spol. s r.o., IČO: 00546178, Mokrá II 386, 760 01 Zlín,
autorizaci provedl Ing. Petr Lukášek, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,
specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1300706 a které byly ověřeny v tomto společném
územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
2)

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 839 (ostatní plocha, silnice), 722/5 (trvalý travní
porost), 722/6 (trvalý travní porost), 722/7 (trvalý travní porost), 722/8 (trvalý travní porost),
740/19 (orná půda), 740/22 (orná půda) a 740/23 (orná půda) v kat. území Voděrady u Kunštátu
[784249] a na pozemcích parc. č. 399 (ostatní plocha, silnice), 234/1 (orná půda), 234/2 (orná
půda), 234/3 (orná půda), 314 (zahrada), 326/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 350/12
(ostatní plocha, neplodná půda), 350/19 (ostatní plocha, neplodná půda), 350/14 (ostatní plocha,
neplodná půda), 355/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 356/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
357/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 356/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 352
(zahrada), 355/3 (ostatní plocha, jiná plocha), 344 (zahrada) a 415/6 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v kat. území Krhov [674389].

3)

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto společné územní rozhodnutí a stavební povolení nenabude
právní moci.

4)

Stavebník prokazatelně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5)

Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (štítek „Stavba povolena“), který
stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení od speciálního stavebního úřadu. Tento štítek bude chráněn před povětrnostními vlivy
tak, aby údaje na něm zůstaly čitelné, a zůstane ponechán na místě stavby do vydání kolaudačního
8

sp. zn.: SMBO 25768/2021 DOP
č. j.: DMBO 4559/2022/DOP

souhlasu.
6)

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník
speciálnímu stavebnímu úřadu název, identifikační číslo a sídlo stavebního podnikatele (viz
ust. § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který bude stavbu provádět. Stavební podnikatel je
povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím a přehledně vést stavební deník, do
kterého se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby.

7)

Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena“ údaje o vybraném stavebním
podnikateli.

8)

Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborným oprávněným subjektem.

9)

Před zahájením zemních prací bude v dostatečném časovém předstihu zajištěno vytyčení všech
podzemních inženýrských sítí v místě stavby příslušnými správci sítí tak, aby nedošlo k jejich
případnému poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech nadzemních i podzemních
inženýrských sítí bude oznámeno jejich jednotlivým správcům.

10) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby, ke kterému má stavebník vlastnické či jiné
právo a bude splňovat podmínky stanovené v ust. § 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré zařízení staveniště bude odstraněno do doby
dokončení stavby. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení uvedených
v ust. § 79 odst. 2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní rozhodnutí, případně
územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou tvořit zařízení staveniště, překročí
parametry uvedené v ust. § 103 odst. 1 stavebního zákona, pak taková stavba vyžaduje ohlášení
speciálnímu stavebnímu úřadu. Dle ust. § 24e odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se stavby zařízení staveniště, které
slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, povolují pouze jako stavby dočasné.
11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejm. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v účinném znění. Vždy je třeba zajistit
ochranu zdraví a života osob na staveništi.
12) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je stavebník podle
ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
13) Bude-li při provádění stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný
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objem prací a činností během realizace stavby přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu
fyzickou osobu, je stavebník podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů povinen doručit
oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním
staveniště zhotoviteli.
14) Při provádění stavby budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v účinném znění.
15) Provedení stavby musí v částech určených pro užívání veřejností vyhovovat ustanovením vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, v účinném znění.
16) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a na ni navazující ustanovení příslušných
českých technických norem.
17) Veškeré práce musí být provedeny odborně, z kvalitního materiálu a za řádného stavebního
dozoru investora.
18) Při provádění stavby je stavebník povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici
ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny,
popřípadě jejich kopie.
19) Zhotovitel stavby je povinen během provádění stavby pomocí vhodných opatření zajistit
minimalizaci hlukové zátěže a prašnosti, příp. dalších negativních doprovodných jevů v okolí
stavby.
20) Při provádění stavby je stavebník povinen ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po
jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
21) Při provádění stavby je nutno dbát pokynů odpovědného technického a autorského dozoru
projektanta.
22) Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny výhradně
klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů.
23) Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí budou jednotlivě
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přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole pořízen zápis.
24) Při provádění stavby nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních
pozemků či staveb. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen se
předem s vlastníky dohodnout. Případné škody na soukromém či veřejném majetku je stavebník
povinen okamžitě odstranit nebo uhradit dle platných právních předpisů upravujících náhradu
škody.
25) V případě umístění stavebního materiálu nebo stavebního zařízení na veřejném prostranství
oznámí stavebník tuto skutečnost příslušnému správnímu orgánu za účelem povolení užívání
veřejného prostranství, příp. vyměření místního poplatku.
26) V případě umístění stavebního materiálu nebo stavebního zařízení na pozemní komunikaci požádá
zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace.
27) Odpady vznikající při provádění stavby budou přednostně využívány. V případě, že to nebude
možné, budou odpady odstraněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném
znění, a jeho prováděcími předpisy. Při likvidaci odpadů budou dodrženy podmínky obsažené
v závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku nakládání s odpady – Městského úřadu
Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01
Boskovice ze dne 29.01.2020 pod č. j.: DMBO 1920/2020/Ko.
28) Pozemní komunikace a další veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění
musí být okamžitě odstraněno.
29) Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani provozu na pozemních
komunikacích.
30) Veškeré plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavebních prací předány uživatelům
s uvedením do původního stavu.
31) Při provádění stavby budou dodržena závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření
a rozhodnutí správních orgánů uvedená:
 v závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko ze dne
17.12.2019 pod ev. č.: HSBM-2-57-1/2-POKŘ-2019,
 ve stanovisku k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 1895/31, 678 11 Blansko ze dne
18.12.2019 pod č. j.: KRPB-270258-2/ČJ-2019-060106, jehož platnost byla prodloužena
stanoviskem ze dne 05.10.2021 pod č. j.: KRPB-181138-2/ČJ-2021-060106,
 v závazném stanovisku pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení Ministerstva
obrany České republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha ze dne 06.01.2020
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pod sp. zn.: 97513/2019-1150-OÚZ-BR,
 v závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku nakládání s odpady – Městského úřadu
Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01
Boskovice ze dne 29.01.2020 pod č. j.: DMBO 1920/2020/Ko,
 ve vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení Městského
úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2,
680 01 Boskovice ze dne 03.02.2020 pod zn.: DMBO 2320/2020/TOŽP/Mz,
 v závazném stanovisku orgánu územního plánování – Městského úřadu Boskovice, Odboru
výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice ze dne 01.09.2020
pod č. j.: DMBO 18793/2020/STAV/Ko.,
 v závazném stanovisku k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení Krajské hygienické
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ze dne
02.10.2020 pod č. j.: KHSJM 00071/2020/BK/HOK,
 v závazném stanovisku k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo
náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 04.11.2020 pod č. j.: DMBO 23262/2020,
 v rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les orgánu ochrany přírody – Obecního
úřadu Voděrady, Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou ze dne 26.11.2021 pod zn.:
Vod 282/2021,
která jsou přílohou tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a tvoří jeho
nedílnou součást.
32) Při provádění stavby budou v částech, které se týkají podmínek ochrany dopravní a technické
infrastruktury a povodí, dodrženy požadavky vlastníků a správců dopravní a technické
infrastruktury a povodí uvedené:
 ve vyjádření pro územní rozhodnutí a stavební povolení společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Boskovice,
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice ze dne 03.01.2020 pod č. j.: 1458/19, jehož platnost byla
prodloužena vyjádřením ze dne 08.02.2022 pod č. j.: 0067/22,
 ve vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 17.02.2020 pod zn.: S46170–
27008913,
 ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecných podmínkách ochrany
sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., IČO: 04084063, Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha ze dne 21.12.2021 pod č. j.: 890983/21,
 ve vyjádření k projektové dokumentaci společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zast. společností GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 19.01.2022 pod zn.: 5002522690,
která jsou přílohou tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a tvoří jeho
nedílnou součást.
33) Stavebník prokazatelně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín fáze výstavby pro
závěrečnou kontrolní prohlídku.
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34) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let, ode dne nabytí právní moci tohoto společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Stanovení podmínek pro užívání stavby:
1) Po ukončení prací v termínu stanoveném v tomto společném územním a stavebním povolení bude
za podmínek uvedených v ust. § 119 a násl. stavebního zákona ze strany stavebníka včas požádáno
o vydání kolaudačního souhlasu podle ust. § 122 stavebního zákona. Žádost o kolaudační souhlas
bude podána na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a bude
obsahovat i předepsané přílohy, zejm. pak:
 protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
 geodetické zaměření provedené stavby,
 doklady o užívání inženýrských sítí souvisejících se stavbou komunikace (plynovod, kanalizace,
veřejné osvětlení, rozvody nízkého napětí atd.),
 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,
 dokumentaci skutečného provedení stavby (jen pokud dojde k odchylkám proti společnému
územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci),
 závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou vyžadována zvláštním
právním předpisem.
2) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejm. pak:
 projektovou dokumentaci stavby ověřenou speciálním stavebním úřadem,
 stavební deník,
 zápis o předání a převzetí stavby,
 certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály,
 doklady o likvidaci odpadů.

Vymezení účastníků společného územního a stavebního řízení:
Účastník řízení podle 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
Účastníci podle 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
Účastníci řízení podle 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
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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, nar. 17.01.1985, trv. bytem Rudka 88, 679 72 Kunštát
Miloslav Fiala, nar. 23.06.1971, trv. bytem Květná 1718/52, 680 01 Boskovice
Tomáš Halámek, nar. 09.02.1972, trv. bytem Preslova 398/50, 602 00 Brno
Pavel Stejskal, nar. 06.07.1946, trv. bytem č. p. 13, 679 01 Krhov
Jarmila Stejskalová, nar. 16.08.1948, trv. bytem č. p. 13, 679 01 Krhov
Vlastimil Janíček, nar. 21.05.1971, trv. bytem č. p. 38, 679 01 Krhov
Jarmila Janíčková, nar. 19.07.1946, trv. bytem č. p. 38, 679 01 Krhov
Jan Stejskal, nar. 01.10.1989, trv. bytem Poříčí 801/1, 603 00 Brno
Jaroslav Stejskal, nar. 13.04.1969, trv. bytem č. p. 59, 679 05 Habrůvka
Jiří Stejskal, nar. 12.05.1964, trv. bytem č. p. 23, 679 01 Jabloňany
Vít Stejskal, nar. 01.12.1993, trv. bytem Na Prášilkách 491, 679 21 Černá Hora
František Hýsek, nar. 29.11.1949, trv. bytem č. p. 33, 679 01 Krhov
Hana Hýsková, nar. 21.06.1959, trv. bytem č. p. 33, 679 01 Krhov
Jaroslava Havířová, nar. 24.10.1970, trv. bytem č. p. 43, 679 01 Obora
Petr Peňás, nar. 25.06.1980, trv. bytem Nádražní 1261/3, 664 34 Kuřim
Martina Peňásová, nar. 26.04.1976, trv. bytem Dlouhá 1636/3, 664 34 Kuřim

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona vymezení 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

Odůvodnění
Městský úřad Boskovice obdržel dne 02.12.2020 od stavebníka – Jihomoravského kraje,
IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského
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kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast
Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko žádost o 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.
Stavebník společně s žádostí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
předložil Městskému úřadu Boskovice projektovou dokumentaci stavby „III/0433 Krhov“, kterou
zhotovily v říjnu 2019 společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava a Viadesigne s.r.o., IČO: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav,
autorizaci provedl Ing. Josef Legerský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1102055
a v části týkající se SO 461 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU projektovou dokumentaci, kterou
zhotovila v prosinci 2019 společnost K.V.Z. spol. s r.o., IČO: 00546178, Mokrá II 386, 760 01 Zlín,
autorizaci provedl Ing. Petr Lukášek, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace
elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1300706 (dále také jen „projektová dokumentace“) a další připojené
podklady.
V souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu bylo dnem doručení uvedené žádosti u Městského úřadu
Boskovice zahájeno v dané věci společné územní a stavební řízení.
Městský úřad Boskovice nejprve posoudil podanou žádost o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení a konstatuje, že v souladu s ust. § 7a odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů byla podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6
k této vyhlášce, jako jsou zejm. identifikační údaje stavebního záměru, pozemky, na kterých se stavba
umísťuje, identifikační údaje stavebníka, údaje o stavebním záměru a jeho popis, předpokládaný
termín zahájení a dokončení stavby a orientační náklady na provedení stavby.
Městský úřad Boskovice dále uvádí, že stavebník k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení připojil přílohy uvedené v části B této žádosti, jako jsou zejm. plán kontrolních
prohlídek stavby a projektová dokumentace podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Boskovice dále konstatuje, že podaná žádost o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení v souladu z ust. § 94l odst. 1 stavebního zákona obsahuje základní údaje
o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění a identifikační údaje
o pozemcích, na nichž se má stavební záměr uskutečnit. Městský úřad Boskovice doplňuje, že údaj
o tom, kdo bude stavební záměr provádět, nebyl v době podání žádosti ještě znám a bude stanoven
výběrovým řízením.
Městský úřad Boskovice uvádí, že stavebník v souladu s ust. § 94l odst. 2 stavebního zákona k žádosti
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení připojil závazná stanoviska
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo
technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných
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a bezpečnostních pásem, dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy
a dokladovou část.
Městský úřad Boskovice uvádí, že z ust. § 184a odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že není-li žadatel
vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný
stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.
Z ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona pak dále vyplývá, že souhlas se nedokládá, je-li pro získání
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel
vyvlastnění zákonem.
Účel vyvlastnění pro stavbu silnice je zákonem stanoven v ust. § 17 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích, ze kterého vyplývá, že dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti,
příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné a dále v ust. § 17 odst. 2 písm. a) zákona
o pozemních komunikacích, ze kterého vyplývá, že podle zvláštního právního předpisu lze odejmout
nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo
rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb
souvisejících. Zvláštním právním předpisem, na který se odkazuje ust. § 17 odst. 2 písm. a) zákona
o pozemních komunikacích, je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených ustanovení stavebního zákona a zákona o pozemních komunikací vyplývá, že
stavebník nebyl povinen pro účely společného územního a stavebního řízení doložit souhlasy vlastníků
pozemků, na kterých bude stavba umístěna podle ust. § 184a stavebního zákona, neboť pro získání
potřebných práv k pozemku pro požadovaný stavební záměr je zákonem stanoven účel vyvlastnění.
Městský úřad Boskovice dále konstatuje, že mu stavebník v souladu s ust. § 94l odst. 4 stavebního
zákona předložil projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení.
Městský úřad Boskovice následně po posouzení podané žádosti o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení, projektové dokumentace a dalších připojených podkladů stanovil
okruh účastníků společného územního a stavebního řízení podle ust. § 94k stavebního zákona.
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.
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Městský úřad Boskovice při stanovení okruh účastníků společného územního a stavebního řízení
vycházel z toho, kdo pro sebe žádá vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
dále z toho na území, které obce má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, dále z toho, kdo je
vlastníkem pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo, kdo má jiné
věcné právo k těmto pozemkům a dále z toho, kdo jsou osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným
územním rozhodnutím a stavebním povolením přímo dotčeno, a to s ohledem na konstrukci stavby
a odstupy od okolních hranic pozemků a také z předpokládaného působení stavby při jejím provádění
a následném užívání na okolí. Po vyhodnocení všech těchto hledisek Městský úřad Boskovice vymezil
postavení účastníků společného územního a stavebního řízení takto:
Účastník řízení podle ust. § 94k odst. 1 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,
neboť je stavebníkem, který pro sebe žádá vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení.
Účastníci řízení podle 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,
neboť jsou obcemi, na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.
Účastníci řízení podle ust. § 94k odst. 1 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,
 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,
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 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,
neboť jsou vlastníky pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo mají
k těmto pozemkům jiné věcné právo.
Účastníci řízení podle ust. § 94k odst. 1 písm. e) stavebního zákona vymezení 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,
neboť jsou osobami, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným územním rozhodnutím a stavebním povolením
přímo dotčeno.
Městský úřad Boskovice poté písemností ze dne 17.12.2021 ve věci vedené pod
sp. zn.: SMBO 25768/2021 DOP, č. j.: DMBO 25779/2021/DOP označenou jako „Oznámení o zahájení
společného územního a stavebního řízení a oznámení o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí“
oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že u něj bylo zahájeno předmětné společné
územní a stavební řízení a současně dle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona stanovil, že účastníci
řízení mohou své námitky a dotčené orgány svá stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení
této písemnosti a rovněž v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyrozuměl účastníky řízení
o shromáždění podkladů pro rozhodnutí a o možnosti seznámit se s nimi a vyjádřit se k nim a stanovil
jim k tomu usnesením ze dne 17.12.2021 ve věci vedené pod sp. zn.: SMBO 25768/2021 DOP,
č. j.: DMBO 25782/2021/DOP lhůtu 10 dnů, která započala běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty
stanovené podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona.
Ve stanovených lhůtách však Městský úřad Boskovice žádné námitky účastníků řízení ani závazná
stanoviska dotčených orgánů neobdržel. S podklady pro rozhodnutí se u Městského úřadu Boskovice
dne 22.12.2021 seznámil zástupce ZEPO Bořitov, družstvo, IČO: 25570480, Úvoz 326, 679 21 Bořitov a
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dne 03.01.2022 se s nimi seznámil Miloslav Fiala (1971), Květná 1718/52, 680 01 Boskovice.
Vzhledem k tomu, že Městskému úřadu Boskovice byly dobře známy poměry staveniště a projektová
dokumentace přiložená k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
umístění a provádění, upustil Městský úřad Boskovice podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona od
ohledání na místě a ústního jednání.
Městský úřad Boskovice v rámci daného společného územního a stavebního řízení posoudil jako
podklady pro rozhodnutí zejm. podanou žádost o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení, projektovou dokumentaci, závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření
a rozhodnutí správních orgánů, vyjádření a stanoviska vlastníků a správců dopravní a technické
infrastruktury a povodí a skutečnosti vyplývající z katastru nemovitostí.
Městský úřad Boskovice vše posoudil jednotlivě i ve vzájemných souvislostech.
Městský úřad Boskovice v souladu s ust. § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona posuzoval, zda je
stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
Městský úřad Boskovice v této souvislosti zhodnotil žádost o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení i předloženou projektovou dokumentaci ve vztahu ke stavebnímu zákonu a jeho
prováděcím předpisům, tj. k:
 vyhlášce č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, v účinném znění,
 vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů,
 vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, v účinném znění
a po jejich posouzení dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona
i jeho prováděcích právních předpisů, neboť plně odpovídá jejich ustanovením.
Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona posuzoval, zda
je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu
vzhledem k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem.
Městský úřad Boskovice v této souvislosti zhodnotil žádost o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení i předloženou projektovou dokumentaci a po jejich posouzení dospěl k závěru,
že stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
neboť stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, neboť se jedná
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o stavební úpravu silnice III/0433 a sjezdy a místní komunikace budou napojeny v nejnutnějším rozsahu
na silnici III/0433. Městský úřad Boskovice doplňuje, že v průběhu realizace stavebního záměru
i následného užívání stavby budou dodržovány podmínky stanovené vlastníky a správci dopravní
a technické infrastruktury.
Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona posuzoval, zda
je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky,
popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního
zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Městský úřad Boskovice v této souvislosti zhodnotil žádost o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení i předloženou projektovou dokumentaci ve vztahu ke zvláštním právním
předpisům, zejm. pak:
 zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
 zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů,
 zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
 zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
 zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v účinném znění,
 zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vše znění pozdějších předpisů,
 zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění,
a po jejich posouzení dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů, neboť plně odpovídá jejich ustanovením.
Městský úřad Boskovice dále posoudil doložená závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření
a rozhodnutí správních orgánů:
 závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – Hasičského záchranného
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sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko ze dne
17.12.2019 pod ev. č.: HSBM-2-57-1/2-POKŘ-2019,
 stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 1895/31, 678 11 Blansko ze dne
18.12.2019 pod č. j.: KRPB-270258-2/ČJ-2019-060106, jehož platnost byla prodloužena
stanoviskem ze dne 05.10.2021 pod č. j.: KRPB-181138-2/ČJ-2021-060106,
 závazné stanovisko pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení Ministerstva obrany
České republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha ze dne 06.01.2020 pod
sp. zn.: 97513/2019-1150-OÚZ-BR,
 závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku nakládání s odpady – Městského úřadu
Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01
Boskovice ze dne 29.01.2020 pod č. j.: DMBO 1920/2020/Ko,
 vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení Městského
úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01
Boskovice ze dne 03.02.2020 pod zn.: DMBO 2320/2020/TOŽP/Mz,
 závazné stanovisko orgánu územního plánování – Městského úřadu Boskovice, Odboru výstavby
a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice ze dne 01.09.2020 pod
č. j.: DMBO 18793/2020/STAV/Ko.,
 závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ze dne 02.10.2020 pod
č. j.: KHSJM 00071/2020/BK/HOK,
 závazné stanovisko k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí
4/2, 680 01 Boskovice ze dne 04.11.2020 pod č. j.: DMBO 23262/2020,
 rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les orgánu ochrany přírody – Obecního
úřadu Voděrady, Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou ze dne 26.11.2021 pod
zn.: Vod 282/2021
a dospěl k závěru, že stavební záměr je s nimi v souladu, neboť všechna výše uvedená závazná
stanoviska dotčených orgánů, vyjádření a rozhodnutí správních orgánů jsou ve vzájemném souladu
a se stavebním záměrem vyslovují souhlas. Městský úřad Boskovice tato závazná stanoviska dotčených
orgánů, vyjádření a rozhodnutí správních orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy zahrnul do
podmínek tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Městský úřad Boskovice dále posoudil vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické
infrastruktury:
 vyjádření pro územní rozhodnutí a stavební povolení společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Boskovice,
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice ze dne 03.01.2020 pod č. j.: 1458/19, jehož platnost byla
prodloužena vyjádřením ze dne 08.02.2022 pod č. j.: 0067/22,
 vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 17.02.2020 pod zn.: S46170–27008913,
 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
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elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19,
190 00 Praha ze dne 21.12.2021 pod č. j.: 890983/21,
 vyjádření k projektové dokumentaci společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem, zast. společností GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská
499/1, 602 00 Brno ze dne 19.01.2022 pod zn.: 5002522690
a dospěl k závěru, že stavební záměr je s nimi v souladu, neboť všechna výše uvedená vyjádření
vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury jsou ve vzájemném souladu a se stavebním
záměrem vyslovují souhlas. Městský úřad Boskovice tato vyjádření v částech, které se týkají podmínek
ochrany dopravní a technické infrastruktury, zahrnul do podmínek tohoto společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, které se
netýkají podmínek ochrany dopravní a technické infrastruktury, zakládají soukromoprávní vztah mezi
těmito subjekty a stavebníkem, a proto nejsou v tomto společném územním rozhodnutí a stavebním
povolení nejsou zezávazňovány.
V rámci vedeného společného územního a stavebního řízení nebyly zjištěny žádné rozpory, proto
nebylo nutné, aby Městský úřad Boskovice posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s výsledkem
řešení rozporů.
Městský úřad Boskovice následně v souladu s ust. § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona posuzoval,
zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu.
Městskému úřadu Boskovice byla společně s žádostí o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení předložena projektová dokumentace stavby „III/0433 Krhov“, kterou zhotovily
v říjnu 2019 společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava a Viadesigne s.r.o., IČO: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, autorizaci
provedl Ing. Josef Legerský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1102055 a která
mj. obsahuje:
textovou část: Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu, 01 Technickou zprávu k SO 101
a 01 Technickou zprávu k SO 111,
výkresovou část: 01 Situační výkres širších vztahů, 02 Katastrální situační výkres, 03 Koordinační
situační výkres, 04 Geodetický koordinační výkres, 02 Situaci k SO 101, 03 Podélný profil k SO 101,
04 Vzorové příčné řezy k SO 101, 05 Příčné řezy k SO 101, 02 Situaci k SO 111 a 03 Příčné řezy
k SO 111.
Městskému úřadu Boskovice byla společně s žádostí o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení v části týkající se SO 461 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU předložena
projektová dokumentace, kterou zhotovila v prosinci 2019 společnost K.V.Z. spol. s r.o.,
IČO: 00546178, Mokrá II 386, 760 01 Zlín, autorizaci provedl Ing. Petr Lukášek, autorizovaný inženýr
pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1300706 a která
mj. obsahuje:
textovou část: 01 Technickou zprávu,
výkresovou část: 01-1 Koordinační situaci stavby, 01-2 Koordinační situaci stavby, 01-3 Koordinační
22

sp. zn.: SMBO 25768/2021 DOP
č. j.: DMBO 4559/2022/DOP

situaci stavby, 02-1 Situaci v katastrální mapě a 02-2 Situaci v katastrální mapě.
Městský úřad Boskovice zhodnotil obsah projektové dokumentace a dospěl k závěru, že předložená
projektová dokumentace je přehledná, odpovídá charakteru navrhované stavby, v odpovídající míře
splňuje požadavky na výstavbu a také poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru.
Městský úřad Boskovice také dospěl k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, neboť jí svým
obsahem zcela odpovídá.
Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona posuzoval, zda
je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Městský úřad Boskovice v této souvislosti zhodnotil obsah projektové dokumentace a dospěl k závěru,
že je zajištěn příjezd a přístup ke stavbě bez nutnosti provedení nových opatření, neboť přístup na
staveniště bude po celou dobu výstavby zajištěn z okolních pozemních komunikací nacházejících se
v katastrálních územích Voděrady u Kunštátu a Krhov. Stavba nepředpokládá vybudování zvláštního
technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby.
Městský úřad Boskovice v souladu s ust. § 94o odst. 3 stavebního zákona posuzoval rovněž účinky
budoucího užívání stavby.
Městský úřad Boskovice v této souvislosti zohlednil to, že realizací stavby nedojde ke změně využití
území, stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby či pozemky a realizace stavby nevyžaduje
asanace či demolice stávajících objektů či staveb. Stavbou nedojde k dotčení kulturně chráněných
objektů, neboť stavba není navržena v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Stavba je navržena
v geologicky stabilním nepoddolovaném území. Městský úřad Boskovice dále zohlednil to, že stavba
nebude mít negativní vliv na životní prostředí a stavbou nedojde k dotčení nerostných a vodních zdrojů.
Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 a nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast. Stavba se nenachází ani v chráněném přírodním území, v ochranném pásmu
vodních a nerostných zdrojů nebo v záplavovém území. Při realizaci stavby sice dojde k mírnému
zvýšení hlučnosti a prašnosti v zájmové lokalitě, avšak zhotovitel stavby bude mít povinnost tyto
negativní vlivy eliminovat na co nejmenší míru škodlivosti (viz stanovení podmínek pro provedení
stavby ve výrokové části tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního povolení). Po realizaci
stavby bude navíc ochrana ovzduší zajištěna snížením exhalací plynulejším provozem na stávající silnici
III/0433 a stavba nebude mít vliv na hlukovou situaci v zájmovém území. S odpady vznikajícími při
vlastní realizaci stavby budou mít jejich původci povinnost nakládat 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 sice dojde k trvalému záboru
pozemků zahrnutých do ochrany zemědělského půdního fondu o celkové výměře 501 m 2, avšak
vzhledem k charakteru stavby se jedná o zábor v nezbytně nutném rozsahu. Realizací stavby nedojde
k trvalému záboru pozemků plnících funkci lesa a stavba se bude nacházet ve vzdálenosti větší než
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50 m od těchto pozemků. Při realizaci stavby sice dojde k nutnosti kácení 5 ks dřevin, k jejichž kácení
však vydal povolení příslušný orgán ochrany přírody.
Městský úřad Boskovice dále posuzoval stavební záměr s ohledem na to, zda je v souladu s územně
plánovací dokumentací.
Městský úřad Boskovice v této souvislosti posoudil žádost o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení i předloženou projektovou dokumentaci ve vztahu k Územnímu plánu obce
Voděrady a k Územnímu plánu obce Krhov a jejich požadavkům na kompozici prostorového řešení.
Stavba se bude nacházet v ploše dopravní infrastruktury, buď v ploše D – dopravní plochy nebo DP –
parkovací plochy, pouze v nepatrné části v ploše Po – orná půda. Na všech takto vymezených plochách
je stavba technické infrastruktury přípustná. Městský úřad Boskovice dále posoudil žádost o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení i předloženou projektovou dokumentaci ve
vztahu k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje, k Politice územního rozvoje České
republiky i k obecným cílům a úkolům územního plánování stanoveným v ust. § 18 a § 19 stavebního
zákona a dospěl k závěru, že stavební záměr je s nimi v souladu, neboť jim svým obsahem zcela
odpovídá. Tento závěr Městského úřadu Boskovice vyplývá i ze závazného stanoviska orgánu územního
plánování – Městského úřadu Boskovice, Odboru výstavby a územního plánování, náměstí 9. května
954/2, 680 01 Boskovice ze dne 01.09.2020 pod č. j.: DMBO 18793/2020/STAV/Ko.
Městský úřad Boskovice ve výrokové části tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení v souladu s ust. § 94p odst. 1 a 7 stavebního zákona a ust. § 13a odst. 1 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů uvedl druh a účel stavby, údaje o katastrálním území a parcelních číslech
a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje, popis
prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost a základní údaje o její kapacitě (viz
výkresy, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace stavby, výkres č. 03 – Koordinační
situační výkres v měřítku 1:500 a v části týkající se SO 461 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU výkresy
č. 01-1 Koordinační situace stavby, č. 01-2 Koordinační situace stavby a č. 01-3 Koordinační situace
stavby v měřítku 1:250 a které jsou součástí tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení), údaje o umístění stavby na pozemcích a vymezil území dotčené vlivy stavby.
Městský úřad Boskovice dále ve výrokové části tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení rovněž v souladu s ust. § 94p odst. 1 a 7 stavebního zákona a ust. § 13a odst. 2 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů stanovil podmínky pro provedení stavby, zejména z hlediska
komplexnosti a plynulosti výstavby a ochrany životního prostředí, podmínek uvedených v závazných
částech závazných stanovisek dotčených orgánů, podmínek pro užívání stavby, podmínek napojení
stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínek pro dodržení obecných
požadavků na výstavbu a technických norem. Městský úřad Boskovice také stanovil fáze výstavby za
účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, uložil zpracování dokumentace pro provádění stavby
a stanovil lhůtu pro odstranění dočasných staveb. Stanovení doby platnosti tohoto společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení delší, než stanoví stavební zákon ani stanovení zkušebního
provozu, nebylo třeba ukládat.
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Závěrem Městský úřad Boskovice shrnuje, že v rámci daného společného územního a stavebního řízení
po provedeném vyhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí shledal, že uskutečnění stavebního
záměru i následné užívání stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů, je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu vzhledem
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
a je rovněž v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky dotčených
orgánů a vyjádřeními správních orgánů vyžadovanými podle zvláštních právních předpisů. Městský
úřad Boskovice dále ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší
obecné požadavky na výstavbu. Městský úřad Boskovice konstatuje, že je zajištěn příjezd na staveniště
a včasné vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby
vyžadovaného zvláštními právními předpisy. Městský úřad Boskovice rovněž ověřil účinky budoucího
užívání stavby. Městský úřad Boskovice také uvádí, že umístění stavby je v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Městský úřad
Boskovice doplňuje, že proti realizaci stavebního záměru nebyly v průběhu společného územního
a stavebního řízení vzneseny žádné námitky ze strany účastníků řízení, ani negativní závazná stanoviska
ze strany dotčených orgánů. Městský úřad Boskovice v průběhu společného územního a stavebního
řízení neshledal žádné důvody, které by bránily umístění, povolení a provedení stavby, a proto rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
a předmětný stavební záměr schválil.

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.
Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí účastníkům řízení oznamuje doručením stejnopisu
písemného vyhotovení do vlastních rukou, příp. podle ust. § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky.
Podle ust. § 24 odst. 1 správního řádu platí že, jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě
10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou
posledním dnem této lhůty.
Podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu lze v řízení s velkým počtem účastníků řízení doručovat
písemnosti, včetně písemností uvedených v ust. § 19 odst. 5 správního řádu, veřejnou vyhláškou. To
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se netýká účastníků řízení uvedených v ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu
známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě.
Podle ust. § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu se den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty
(den doručení), do běhu lhůty nezapočítává.
Proti tomuto rozhodnutí (společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení) může účastník
řízení v souladu s ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Boskovice. Podle
ust. § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek.
Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí
(společného územního rozhodnutí a stavebního povolení), jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí (společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení) je nepřípustné.
Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2
správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (společnému územnímu
rozhodnutí a stavebnímu povolení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel
rozhodnutí (společné územní rozhodnutí a stavební povolení) napadá, platí, že se domáhá zrušení
celého rozhodnutí (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení). 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.
Podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se
navrhuje. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které
stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Podle ust. § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových
důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové
skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo
umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Toto společné územní rozhodnutí a stavební povolení podle ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona platí
2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od
provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti
společného územní rozhodnutí a stavební povolení může speciální stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty
platnosti společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
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Provedení stavby v rozporu s ust. § 108 stavebního zákona fyzickou, právnickou osobou nebo
podnikající fyzickou osobou jako stavebníkem bez společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení lze kvalifikovat jako přestupek podle ust. § 178 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, za který
lze dle ust. § 178 odst. 3 písm. b) stavebního zákona uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Provedení stavby fyzickou, právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou jako stavebníkem
v rozporu se společným územním rozhodnutím a stavebním povolením lze kvalifikovat jako přestupek
podle ust. § 178 odst. 2 písm. g) stavebního zákona, za který lze dle ust. § 178 odst. 3 písm. c)
stavebního zákona uložit pokutu do 500 000 Kč.
Podle ust. § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby
schopnou samostatného užívání, užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního
rozhodnutí.
Užívání stavby fyzickou, právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v rozporu
s ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona (bez kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí) lze
kvalifikovat jako přestupek podle ust. § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, za který lze dle
ust. § 178 odst. 3 písm. b) stavebního zákona uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Správní poplatek
Správní poplatek se v souladu s ustanovením položky 18 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nevyměřuje, neboť vydání stavebního povolení je v případě
staveb pozemních komunikací realizovaných územním samosprávným celkem od správního poplatku
osvobozeno.

otisk
úředního
razítka

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

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
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Přílohy
 výkres č. 03 – Koordinační situační výkres v měřítku 1:500, který je součástí ověřené projektové
dokumentace stavby „III/0433 Krhov“ a který zhotovily v říjnu 2019 společnosti
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
a Viadesigne s.r.o., IČO: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, autorizaci provedl
Ing. Josef Legerský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1102055
 výkresy č. 01-1 Koordinační situace stavby, č. 01-2 Koordinační situace stavby a č. 01-3
Koordinační situace stavby v měřítku 1:250, které jsou v části týkající se SO 461 PŘELOŽKA
SDĚLOVACÍHO KABELU součástí ověřené projektové dokumentace stavby „III/0433 Krhov“
a které zhotovila v prosinci 2019 společnost K.V.Z. spol. s r.o., IČO: 00546178, Mokrá II 386,
760 01 Zlín, autorizaci provedl Ing. Petr Lukášek, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí
staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1300706
 závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko ze dne
17.12.2019 pod ev. č.: HSBM-2-57-1/2-POKŘ-2019
 stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 1895/31, 678 11 Blansko ze dne
18.12.2019 pod č. j.: KRPB-270258-2/ČJ-2019-060106, jehož platnost byla prodloužena
stanoviskem ze dne 05.10.2021 pod č. j.: KRPB-181138-2/ČJ-2021-060106
 závazné stanovisko pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení Ministerstva obrany
České republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha ze dne 06.01.2020 pod
sp. zn.: 97513/2019-1150-OÚZ-BR
 závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku nakládání s odpady – Městského úřadu
Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01
Boskovice ze dne 29.01.2020 pod č. j.: DMBO 1920/2020/Ko
 vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení Městského
úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01
Boskovice ze dne 03.02.2020 pod zn.: DMBO 2320/2020/TOŽP/Mz
 závazné stanovisko orgánu územního plánování – Městského úřadu Boskovice, Odboru výstavby
a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice ze dne 01.09.2020 pod
č. j.: DMBO 18793/2020/STAV/Ko.
 závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ze dne 02.10.2020 pod
č. j.: KHSJM 00071/2020/BK/HOK
 závazné stanovisko k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí
4/2, 680 01 Boskovice ze dne 04.11.2020 pod č. j.: DMBO 23262/2020
 rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les orgánu ochrany přírody – Obecního
úřadu Voděrady, Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou ze dne 26.11.2021 pod
zn.: Vod 282/2021
 vyjádření pro územní rozhodnutí a stavební povolení společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Boskovice,
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17. listopadu 14, 680 19 Boskovice ze dne 03.01.2020 pod č. j.: 1458/19, jehož platnost byla
prodloužena vyjádřením ze dne 08.02.2022 pod č. j.: 0067/22
 vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 17.02.2020 pod zn.: S46170–27008913
 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19,
190 00 Praha ze dne 21.12.2021 pod č. j.: 890983/21
 vyjádření k projektové dokumentaci společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem, zast. společností GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská
499/1, 602 00 Brno ze dne 19.01.2022 pod zn.: 5002522690

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
 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
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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

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 České republiky, 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, Územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 29 Blansko
 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

Vypraveno dne
viz časový údaj na obálce datové zprávy nebo otisk razítka na poštovní obálce
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