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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

R O Z  H  O D  N  U T  Í  

STAV EBNÍ  P OV OLENÍ  
 

 

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) 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. § 111 stavebního zákona žádost 

o stavební povolení na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „II/372 Velké Opatovice – 

Chlum, extravilány“ umístěnou na pozemcích:  

parc. č. 72/10, 587/1, 72/1, 72/31, 72/30, 72/29, 72/36, 72/9, 72/18, 72/35, 72/34, 72/33, 72/32, 

68/18, 68/13, 68/1, 557/20, 555/37, 557/15, 557/17, 557/18 a 557/13 v kat. území Skočova Lhota 

[690252],  

parc. č. 481/2, 481/1, 468, 467, 471, 449/1, 363/3, 368/3, 386/14, 449/2, 386/2, 273/4, 273/3, 371/4, 

273/5, 262/140, 386/16 a 386/15 v kat. území Malá Roudka [690244],  

parc. č. 1276/12, 1276/13, 1276/14, 1276/15, 1311/3, 1314/3, 1321/3, 1322/2, 1393/1, 1329/3, 

1330/3, 1331/2, 1333/2, 1307/2 a 1391/1 v kat. území Velká Roudka [778605],  

parc. č. 659/2, 488/7, 658, 657/2, 657/3, 650/2, 651/2, 648, 647/2, 630/2, 616, 641/2, 640/2, 671/2, 

676, 667, 665, 664/2, 662/2, 663/2, 663/3, 757, 188/3, 42/11, 572/2, 570/2, 569/2, 568/2, 567/2, 

564/2, 561/2, 555/2, 555/1, 553/1, 560, 561/1, 554/1, 554/2, 553/2, 552/2, 551/3, 756, 739/2, 741/2, 

740/2, 740/3, 723/2, 721/2, 739/3, 739/4 a 569/3 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902],  

a parc. č. 356, 267/60, 267/69, 267/72, 267/71, 267/70, 276/24, 276/25 a 276/23 v kat. území Chlum 

u Letovic [651583],  

kterou obdržel dne 16.11.2018 od 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 
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Blansko (dále také jen „stavebník“) společně s připojenými podklady a po posouzení předmětného 

stavebního záměru rozhodl takto:   

 

Městský úřad Boskovice podle ust. § 67 a násl. správního řádu, ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona 

a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

p o v o l u j e  
 

stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány“ 

umístěnou na pozemcích: 

parc. č. 72/10, 587/1, 72/1, 72/31, 72/30, 72/29, 72/36, 72/9, 72/18, 72/35, 72/34, 72/33, 72/32, 

68/18, 68/13, 68/1, 557/20, 555/37, 557/15, 557/17, 557/18 a 557/13 v kat. území Skočova Lhota 

[690252],  

parc. č. 481/2, 481/1, 468, 467, 471, 449/1, 363/3, 368/3, 386/14, 449/2, 386/2, 273/4, 273/3, 371/4, 

273/5, 262/140, 386/16 a 386/15 v kat. území Malá Roudka [690244],  

parc. č. 1276/12, 1276/13, 1276/14, 1276/15, 1311/3, 1314/3, 1321/3, 1322/2, 1393/1, 1329/3, 

1330/3, 1331/2, 1333/2, 1307/2 a 1391/1 v kat. území Velká Roudka [778605],  

parc. č. 659/2, 488/7, 658, 657/2, 657/3, 650/2, 651/2, 648, 647/2, 630/2, 616, 641/2, 640/2, 671/2, 

676, 667, 665, 664/2, 662/2, 663/2, 663/3, 757, 188/3, 42/11, 572/2, 570/2, 569/2, 568/2, 567/2, 

564/2, 561/2, 555/2, 555/1, 553/1, 560, 561/1, 554/1, 554/2, 553/2, 552/2, 551/3, 756, 739/2, 741/2, 

740/2, 740/3, 723/2, 721/2, 739/3, 739/4 a 569/3 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902],  

a parc. č. 356, 267/60, 267/69, 267/72, 267/71, 267/70, 276/24, 276/25 a 276/23 v kat. území Chlum 

u Letovic [651583]. 

 

Druh a účel stavby 

Předmětem stavby je realizace celkové rekonstrukce pozemní komunikace nazvané dle pasportu silnic 

Jihomoravského kraje silnice „II/372 Jevíčko-V.Opatovice-Chlum“ (dále také jen „silnice II/372“) 

v extravilánovém úseku mezi městem Velké Opatovice a městem Letovice, místní částí Chlum, včetně 

úprav stávajících sjezdů, propustků a příkopů.     

 

Jedná se o trvalou stavbu s výhledem na několik desítek let. Stavba bude užívána širokou veřejností 

k provozu na pozemních komunikacích. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby 

Stavba bude umístěna na pozemcích:  

parc. č. 72/10, 587/1, 72/1, 72/31, 72/30, 72/29, 72/36, 72/9, 72/18, 72/35, 72/34, 72/33, 72/32, 

68/18, 68/13, 68/1, 557/20, 555/37, 557/15, 557/17, 557/18 a 557/13 v kat. území Skočova Lhota 

[690252],  

parc. č. 481/2, 481/1, 468, 467, 471, 449/1, 363/3, 368/3, 386/14, 449/2, 386/2, 273/4, 273/3, 371/4, 

273/5, 262/140, 386/16 a 386/15 v kat. území Malá Roudka [690244],  

parc. č. 1276/12, 1276/13, 1276/14, 1276/15, 1311/3, 1314/3, 1321/3, 1322/2, 1393/1, 1329/3, 

1330/3, 1331/2, 1333/2, 1307/2 a 1391/1 v kat. území Velká Roudka [778605],  

parc. č. 659/2, 488/7, 658, 657/2, 657/3, 650/2, 651/2, 648, 647/2, 630/2, 616, 641/2, 640/2, 671/2, 

676, 667, 665, 664/2, 662/2, 663/2, 663/3, 757, 188/3, 42/11, 572/2, 570/2, 569/2, 568/2, 567/2, 
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564/2, 561/2, 555/2, 555/1, 553/1, 560, 561/1, 554/1, 554/2, 553/2, 552/2, 551/3, 756, 739/2, 741/2, 

740/2, 740/3, 723/2, 721/2, 739/3, 739/4 a 569/3 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902],  

a parc. č. 356, 267/60, 267/69, 267/72, 267/71, 267/70, 276/24, 276/25 a 276/23 v kat. území Chlum 

u Letovic [651583].  

 

Území dotčené vlivy stavby leží v extravilánu mezi Velkými Opatovicemi – Skočovou Lhotou – Malou 

Roudkou – Svárovem – Chlumem. Území je v celém úseku stavby mírně zvlněné, leží v nadmořské výšce 

400–500 m n. m. Okolní pozemky jsou využívány k hospodářským účelům (pastviny, pole, les). Stavba 

rekonstruované silnice II/372 je vedena v trase stávající silnice II/372. V části extravilánu Svárov – 

Chlum, v místě s lipovou alejí, bude silnice II/372 rozšířena a posunuta ve směru staničení vpravo, toto 

vyosení bude na úkor stávajícího tělesa silnice II/372 a přilehlých pozemků. 

 

Soulad stavby s územně plánovací dokumentací  

Stavba bude umístěna na území obce Malá Roudka, města Velké Opatovice a města Letovice. 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce Malá Roudka, který byl schválen usnesením 

Zastupitelstva obce Malá Roudka č. 58/12/2007 ze dne 28.12.2007, územním plánem města Velké 

Opatovice, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Velké Opatovice č. 1/2001-7 ze dne 

21.02.2001 a územním plánem města Letovice, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města 

Letovice č. 7.14 ze dne 15.09.2011 a jejich požadavky na kompozici prostorového řešení. 

 

Etapy výstavby, členění stavby na stavební objekty 

Rekonstrukce silnice je dělená na etapy:  

Etapa 1 SO 101 silnice II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota 

Etapa 2 SO 102 silnice II/372 Skočova Lhota – Malá Roudka 

Etapa 3 SO 103 silnice II/372 Malá Roudka – Svárov 

Etapa 4 SO 104 silnice II/372 Svárov – Chlum 

 

Etapa 1 SO 101 silnice II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota:  

SO 101 silnice II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota bude kopírovat směrové řešení stávající silnice 

II/372. Celková délka úpravy je 559,36 m o šíři 5,50 m s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Kryt vozovky 

a sjezdů bude z asfaltového betonu ACO 11+. Ve směrovém oblouku bude jízdní pás rozšířen dle 

poloměru oblouku. V prvním levostranném oblouku i druhém pravostranném oblouku bude jízdní pás 

rozšířen z každé strany o 0,70 m. Niveleta rekonstruované silnice II/372 bude oproti stávající niveletě 

zvýšena o 0,10 m. Na začátku a na konci úseku bude provedena úprava postupným napojením 

asfaltových vrstev na stávající stav pro plynulé napojení. Dešťové vody budou z rekonstruované silnice 

II/372 svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén do nově vybudovaných příkopů. Po 

pravé straně rekonstruované silnice II/372 bude v celé délce proveden příkop. Od začátku úseku až po 

staničení km 0,382 57 bude nezpevněný příkop a ve staničení km 0,406 59 – 0,542 48 budou příkopové 

tvárnice. Po levé straně komunikace v úseku km 0,237 44 – 0,328 60 bude nezpevněný příkop. Ve 

staničení km 0,491 01 bude opraven stávající propustek. Celková délka propustku je 9,278 m, DN 600 

mm. Ve staničení km 0,000 00 – 0,160 00 a ve staničení km 0,480 00 – 0,559 36 vlevo bude osazeno 

svodidlo. Ve staničení km 0,401 85 a km 0,546 50 budou stávající sjezdy opraveny. Oba sjezdy budou 

zatrubněny potrubím Ø 40 cm, čela budou z kamene a budou zešikmená.   
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Etapa 2 SO 102 silnice II/372 Skočova Lhota – Malá Roudka:  

SO 102 silnice II/372 Skočova Lhota – Malá Roudka bude kopírovat směrové řešení stávající silnice 

II/372. Celková délka úpravy je 311,66 m o proměnné šíři 6,50 – 6,75 m s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. 

Od začátku úseku do staničení km 0,216 82 bude šíře jízdního pásu 5,50 m s šířkou jízdního pruhu 

2,75 m. Ve směrovém oblouku bude jízdní pás rozšířen dle poloměru oblouku o 0,70 m. Na jízdní pás 

bude navazovat nezpevněná krajnice o šířce 0,75 m. Od staničení 0,216 82 po konec úseku bude šíře 

jízdního pásu 5,75 m a po pravé straně ve směru staničení bude šíře jízdního pruhu 3,00 m s osazením 

silničního obrubníku. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11+. Niveleta rekonstruované 

silnice II/372 bude zvýšena oproti stávající niveletě o 0,10 m. Na začátku a na konci úseku bude 

provedena úprava postupným napojením asfaltových vrstev na stávající stav pro plynulé napojení. 

Dešťové vody budou z rekonstruované silnice II/372 svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý 

terén do nově vybudovaných nezpevněných příkopů. Ve staničení km 0,305 82 bude osazena uliční 

vpusť. Ve staničení km 0,003 00 dojde k vybudování nového propustku z železobetonových trubek 

DN 600 mm o celkové délce 11,478 m. U sjezdu šířky 23,9 m ve staničení km 0,045 00 bude ponecháno 

stávající potrubí a napojení sjezdu bude upraveno pouze štěrkodrtí pro napojení na stávající stav. 

U sjezdu šířky 4,90 m ve staničení km 0,220 58 bude provedena jeho úprava, kdy kryt bude 

z asfaltobetonu. Ve staničení km 0,294 00 a km 0,300 00 bude provedena úprava sjezdů s krytem ze 

štěrkodrti. 

 

Etapa 3 SO 103 silnice II/372 Malá Roudka – Svárov:  

SO 103 silnice II/372 Malá Roudka – Svárov bude kopírovat směrové řešení stávající silnice II/372. 

Celková délka úpravy je 2161,97 m o šíři 5,50 m s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Ve směrovém oblouku 

bude jízdní pás rozšířen dle poloměru oblouku. V prvním levostranném oblouku bude jízdní pás 

rozšířen o 0,70 m a ve druhém pravostranném oblouku o 0,60 m. Kryt vozovky bude z asfaltového 

betonu ACO 11+. Niveleta rekonstruované silnice II/372 bude oproti stávající niveletě zvýšena 

o 0,10 m. Na začátku a na konci úseku bude provedena úprava postupným napojením asfaltových 

vrstev na stávající stav pro plynulé napojení. Dešťové vody budou z rekonstruované silnice II/372 

svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén do nově vybudovaných příkopů. Ve staničení 

km 1,424 24 bude stávající trubní propustek pročištěn a bude provedena oprava vtoku a výtoku 

propustku. Odvodnění rekonstruované silnice II/372 bude zajištěno pomocí oboustranného příkopu 

v úsecích km 0,000 00 – 0,251 93; km 0,519 00 – 0,705 00; km 1,245 95 – 1,340 00; km 1,491 20 – 

1,565 96 a km 1,640 – 2,045 00. Pravostranný příkop bude ve staničení km 0,251 93 – 0,519 00; 

km 0,705 00 – 1,140 00; 1,421 00 – 1,491 20; km 1,565 96 – 1,640 00 a km 2,045 00 – 2,066 75. 

Levostranný příkop bude ve staničení km 1,208 63 – 1,248 95 a km 1,340 00 – 1,421 00. Ve staničení 

km 1,330 00 – 1,427 00 vpravo bude osazeno svodidlo. Sjezdy ve staničení km 0,472 79, km 0,792 19, 

a km 1,977 79 budou zatrubněny novým potrubím Ø 40 cm, sjezdy ve staničení km 1,811 29, 

km 1,830 00, a km 1,847 50 budou zatrubněny novým potrubím Ø 30 cm, čela budou zešikmená. 

Všechny stávající sjezdy ve staničení km 0,453 85; 0,472 79; 0,792 19; 1,421 00; 1,811 29; 1,830 00; 

1,847 50 a 1,977 79 budou upraveny s krytem ze štěrkodrti.  

 

Etapa 4 SO 104 silnice II/372 Svárov – Chlum:  

SO 104 silnice II/372 Svárov – Chlum bude kopírovat směrové řešení stávající silnice II/372, pouze ve 

staničení km 0,590 00 až 1,170 00 bude rekonstruovaná silnice II/372 směrově umístěna částečně 

mimo stávající silnici II/372. Celková délka úpravy je 1644,22 m o šíři 6,50 m s šířkou jízdního pruhu 

2,75 m. Ve směrovém oblouku bude jízdní pás rozšířen dle poloměru oblouku. První levostranný oblouk 
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o 0,75 m, druhý pravostranný oblouk o 1,8 m, třetí levostranný oblouk o 1,25 m, čtvrtý pravostranný 

oblouk o 1,65 m, pátý pravostranný oblouk o 0,7 m, šestý levostranný oblouk o 0,7 m, sedmý 

pravostranný oblouk o 0,65 m, osmý pravostranný oblouk o 0,7 m a devátý levostranný oblouk o 0,7 m. 

Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11+. Niveleta rekonstruované silnice II/372 bude oproti 

stávající niveletě zvýšena o 0,10 m. Na začátku a na konci úseku bude provedena úprava postupným 

napojením asfaltových vrstev na stávající stav pro plynulé napojení. Dešťové vody budou 

z rekonstruované silnice II/372 svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén do nově 

vybudovaných příkopů. Na pravé straně ve staničení km 0,000 00 – 0,100 00 a km 0,209 00 – 0,430 60 

bude zpevněný příkop s příkopovou tvárnicí; a dále bude příkop v km 0,430 60 – 0,835 60; km 0,900 00 

– 1,168 00; km 1,197 34 – 1,644 42. Na levé straně bude příkop ve staničení km 0,565 00 – 0,615 00; 

km 1,100 00 – 1,197 34; a km 1,480 00 – 1,644 42. Ve staničení km 0,152 11 bude vybudován nový 

železobetonový propustek DN 1200 mm o celkové délce 15,520 m. Ve staničení km 0,344 00 bude 

vybudován nový železobetonový propustek DN 600 mm o celkové délce 12,017 m. Ve staničení km 

0,615 00 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 600 mm o celkové délce 11,995 m. Ve 

staničení km 0,850 00 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 600 mm o celkové délce 

10,980 m. Ve staničení km 1,197 34 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 1200 mm 

o celkové délce 19,188 m. Ve staničení km 0,140 00 – 0,353 00; km 0,357 50 – 0,439 50; km 1,148 00 

– 1,252 00 a km 1,170 00 – 1,252 00 bude osazeno svodidlo. Ve staničení km 0,035 00; 0,357 00; 

0,442 20; 0,560 00; 0,610 00; 0,818 84; 1,165 00 a 1,585 30 bude provedena úprava sjezdů, kryt bude 

ze štěrkodrti. 

 

Užitné vlastnosti stavby 

Konstrukce vozovky rekonstruované silnice II/372 je navržena v souladu s technickými podmínkami – 

Navrhování vozovek pozemních komunikací a ČSN EN 13108-1 až 8 tak, aby s požadovanou 

spolehlivostí odolala zatížení a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a užívání stavby očekávat. 

Stavba je navržena v souladu s ČSN 736101 a dalšími příslušnými normami a technickými podmínkami. 

 

Vybavení pozemních komunikací 

Rekonstruovaná silnice II/372 bude po celé délce vybavena plastovými směrovými sloupky. U sjezdů 

budou sloupky v červené barvě. U objektu SO 104 silnice II/372 Svárov – Chlum u propustků ve 

staničení km 0,152 11 a km 1,197 34 budou osazeny 4 modré směrové sloupky. Ve svodidlech budou 

umístěny odrazky. Vzdálenost směrových sloupků a odrazek ve svodidlech je navržena dle normy 

v závislosti na poloměru směrových oblouků. Stávající železné zábradlí bude ve všech úsecích 

odstraněno. U objektu SO 101 SO 101 silnice II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota ve staničení km 

0,000 00 – 0,160 00 je na levé straně navrženo svodidlo délky 160,00 m a ve staničení km 0,480 00 – 

0,559 36 je na levé straně navrženo svodidlo délky 79,36 m. U objektu SO 103 silnice II/372 Malá 

Roudka – Svárov ve staničení km 1,330 00 – 1,427 00 je na pravé straně navrženo svodidlo délky 

97,00 m. U objektu SO 104 silnice II/372 Svárov – Chlum je ve staničení km 0,140 00 – 0,353 00 na levé 

straně navrženo svodidlo délky 213,00 m, ve staničení km 0,357 50 – 0,439 50 je na levé straně 

navrženo svodidlo délky 82,00 m, ve staničení km 1,148 00 – 1,252 00 je na levé straně navrženo 

svodidlo délky 104,00 m a ve staničení km 1,170 00 – 1,252 00 je na levé straně navrženo svodidlo 

délky 82,00 m. 
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Zajištění přístupu na staveniště 

Přístup na staveniště bude zajištěn z rekonstruované silnice II/372 a z přilehlých pozemních 

komunikací. 

 

Ochranná pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnic II. třídy a v ochranných pásmech inženýrských sítí 

a v ochranném pásmu lesa. 

Dotčená ochranná pásma: 

 ochranné pásmo silnic II/372 a II/368 

 ochranné pásmo energetických zařízení 

 nadzemní vedení vysokého napětí 

 nadzemní vedení nízkého napětí 

 ochranné pásmo sítě elektronických komunikací  

 optický kabel 

 metalický kabel 

 ochranné pásmo plynárenského zařízení 

 plynovod NTL 

 ochranné pásmo vedení vodovodu 

 vodovod 

 ochranné pásmo kanalizace 

 kanalizační stoka 

 ochranné pásmo lesa 

Ochranná pásma jsou specifikována ve vyjádřeních jednotlivých vlastníků či správců inženýrských sítí 

a odborného lesního hospodáře, která jsou přílohou tohoto stavebního povolení a tvoří jeho nedílnou 

součást. 

 

Odvodnění pozemní komunikace 

Rekonstruovaná silnice II/372 je navržena tak, aby byla po dobu své životnosti řádně odvodněna 

a odpovídala příslušným technickým parametrům. Odvodnění rekonstruované silnice II/372 bude 

zajištěno obnovou nebo výstavbou příkopů případně rigolů s betonovou žlabovkou a trativodem. 

Povrchové odvodnění bude zajištěno příčným i podélným spádem přes nezpevněnou krajnici do 

příkopu, rigolu nebo na násypové těleso. Voda bude odváděna volně do terénu nebo přilehlých 

vodotečí systémem stávajících příkopů. Rekonstruovaná silnice II/372 bude také vybavena propustky. 

Stávající propustky budou rekonstruovány nebo vystavěny nově. U objektu SO 102 102 silnice II/372 

Skočova Lhota – Malá Roudka bude na začátku úseku propustek přidán. U objektu SO 104 silnice II/372 

Svárov – Chlum budou přidány dva propustky. U objektu SO 102 102 silnice II/372 Skočova Lhota – 

Malá Roudka bude osazen obrubník a voda bude svedena podíl tohoto obrubníku do nově navržené 

vpusti. Podpovrchové odvodnění bude realizováno v úsecích s rigolem (příkopová tvárnice). 

Podpovrchové odvodnění bude řešeno pomocí trativodů, které budou vyústěny volně do terénu.  

 

Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v účinném znění.  

 



sp. zn.: SMBO  247/2019 DOP 
č. j.: DMBO 16596/2021/DOP 

7 

 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Jedná se o rekonstrukci silnice II/372, proto nebude nutné řešit nové napojení na dopravní 

infrastrukturu. Stávající sjezdy zůstanou zachovány. Stavba nevyžaduje napojení na technickou 

infrastrukturu. 

 

Dopad stavby na území dotčené jejími vlivy 

Stavba bude umístěna na veřejných i soukromých pozemcích. Stavba nebude mít negativní vliv na 

okolní pozemky. 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné demolice.  

Realizací stavby nedojde ke změně využití území.  

Stavba navazuje na stávající dopravní systém a nijak ho nezmění. 

Z hlediska civilní obrany a požární ochrany nedojde rekonstrukcí silnice II/372  k žádným změnám 

oproti současnému stavu. Rekonstrukce silnice II/372   přispěje k pozitivnímu dopadu na časovou 

náročnost případných zásahů jednotek záchranného systému.  

Rekonstrukcí silnice II/372  a její modernizací dojde ke snížení negativních účinků dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatel. 

Po rekonstrukci silnice II/372  dojde ke snížení hlučnosti vznikající při pojezdu kola po vozovce.  

Rekonstrukcí silnice II/372  nebude negativně ovlivněna krajina, zdraví obyvatel a životní prostředí.  

V rámci realizace stavby vzniknou odpady ze stavebních prací, při užívání rekonstruované silnice II/372  

budou vznikat odpady z běžného znečištění a při údržbě komunikací.  

Odtokové poměry na území nebudou změněny. Při užívání stavby nebudou vznikat odpadní vody. 

Stavba nebude mít vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod.  

Realizace stavby si vyžádá trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové 

výměře 6 198 m2 (viz závazné stanovisko – souhlas 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 15.03.2018 pod č. j.: DMBO 4130/2018).  

Realizace stavby si vyžádá trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 

765 m2 (viz rozhodnutí o trvalém odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa Městského úřadu 

Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice 

ze dne 30.11.2018 pod č. j.: DMBO 17280/2018/TOŽP/Ka/221.1.5, které nabylo právní moci dne 

29.12.2018). 

V rámci stavby dojde k nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les, a to solitérních dřevin i dřevin 

tvořících březovou a lipovou alej. 

 

Úprava provozu na pozemních komunikacích 

Při realizaci stavby se po jednotlivě budovaných úsecích předpokládá jejich úplná uzavírka s výjimkou 

autobusové dopravy se stanovením objízdných tras. 

 

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 stavby bylo 

dopravní značení stanoveno a osazeno. 
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Stanovení podmínek pro provedení stavby:  

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby „II/372 Velké Opatovice – Chlum, 

extravilány“ zhotovené v říjnu 2018 společností Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bj. Krawce 

1130, 565 01 Choceň, autorizaci provedl Ing. Petr Valihrach, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby, ČKAIT 1005532 a ověřené v tomto stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny 

bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

 

2) Stavba bude umístěna na pozemcích:  

parc. č. 72/10, 587/1, 72/1, 72/31, 72/30, 72/29, 72/36, 72/9, 72/18, 72/35, 72/34, 72/33, 72/32, 

68/18, 68/13, 68/1, 557/20, 555/37, 557/15, 557/17, 557/18 a 557/13 v kat. území Skočova Lhota 

[690252],  

parc. č. 481/2, 481/1, 468, 467, 471, 449/1, 363/3, 368/3, 386/14, 449/2, 386/2, 273/4, 273/3, 

371/4, 273/5, 262/140, 386/16 a 386/15 v kat. území Malá Roudka [690244],  

parc. č. 1276/12, 1276/13, 1276/14, 1276/15, 1311/3, 1314/3, 1321/3, 1322/2, 1393/1, 1329/3, 

1330/3, 1331/2, 1333/2, 1307/2 a 1391/1 v kat. území Velká Roudka [778605],  

parc. č. 659/2, 488/7, 658, 657/2, 657/3, 650/2, 651/2, 648, 647/2, 630/2, 616, 641/2, 640/2, 

671/2, 676, 667, 665, 664/2, 662/2, 663/2, 663/3, 757, 188/3, 42/11, 572/2, 570/2, 569/2, 568/2, 

567/2, 564/2, 561/2, 555/2, 555/1, 553/1, 560, 561/1, 554/1, 554/2, 553/2, 552/2, 551/3, 756, 

739/2, 741/2, 740/2, 740/3, 723/2, 721/2, 739/3, 739/4 a 569/3 v kat. území Svárov u Velkých 

Opatovic [759902],  

a parc. č. 356, 267/60, 267/69, 267/72, 267/71, 267/70, 276/24, 276/25 a 276/23 v kat. území 

Chlum u Letovic [651583].  

 

3) Zůstane zachován dosavadní účel užívání silnice II/372. 

 

4) Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci. 

 

5) Stavebník prokazatelně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

 

6) Zahájení stavby může být realizováno až po získání pravomocného souhlasného rozhodnutí 

příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu dle ust. § 12 odst. 2 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které doloží stavebník 

speciálnímu stavebnímu úřadu nejpozději společně s oznámením termínu zahájení stavby. 

 

7) Zahájení stavby může být realizováno až po získání pravomocného souhlasného rozhodnutí 

příslušného orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které doloží stavebník speciálnímu 

stavebnímu úřadu nejpozději společně s oznámením termínu zahájení stavby. 

 

8) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“), který obdrží 

stavebník po nabytí právní moci tohoto 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 souhlasu.  
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9) 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. 

 

10) Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena“ údaje o vybraném stavebním 

podnikateli. 

 

11) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborným, oprávněným subjektem. 

 

12) 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. 

 

13) 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.  

 

14) 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. 

 

15) 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. 

 

16) 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 

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 
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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. 

 

17) 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. 

 

18) 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. 

 

19) 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. 

 

20) Veškeré práce musí být provedeny odborně, z kvalitního materiálu a za řádného stavebního dozoru 

investora. 

 

21) 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. 

 

22) 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. 

 

23) Při provádění stavby je nutno dbát pokynů odpovědného technického a autorského dozoru 

projektanta. 

 

24) Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny výhradně 

klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů. 

 

25) Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí budou jednotlivě 

přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole pořízen zápis. 

  

26) 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 
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povinen okamžitě odstranit nebo uhradit dle platných právních předpisů upravujících náhradu 

škody. 

 

27) 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. 

 

28) V případě umístění stavebního materiálu nebo stavebního zařízení na pozemní komunikaci požádá 

zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. 

 

29) 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. Doklady o odstranění odpadů budou předloženy dle podmínek 

ve vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení Městského úřadu Boskovice, Odboru 

tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 

16.05.2017 pod zn.: DMBO 7590/2017/TOŽP/Ou, které bylo doplněno a aktualizováno vyjádřením 

k projektové dokumentaci ze dne 15.07.2020 pod zn.: DMBO 14796/2020/TOŽP/MZ. 

 

30) Pozemní komunikace a další veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění musí 

být okamžitě odstraněno. 

 

31) Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

32) Při provádění stavby budou dodržena závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření či 

rozhodnutí správních orgánů uvedená:  

 v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územního 

odboru Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko ze dne 21.03.2017 pod ev. č.: HSBM-2-152-

6/2-POKŘ-2017, 

 v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, 

Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 18.04.2017 pod č. j.: KHSJM 20478/2017/BK/HOK, 

 ve stanovisku k projektové dokumentaci pro stavební povolení Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Územního odboru Blansko, Dopravního inspektorátu, Bezručova 

1895/31, 678 11 Blansko ze dne 20.04.2017 pod č. j.: KRPB-69677-2/ČJ-2017-060106-TES, 

jehož platnost byla prodloužena stanovisky ze dne 27.11.2018 pod č. j.: KRPB-69677-5/ČJ-

2017-060106-TES a ze dne 23.07.2020 pod č. j.: KRPB-133967-2/ČJ-2020-060106, 

 v souhrnném závazném stanovisku Městského úřadu Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 

679 61 Letovice ze dne 15.05.2017 pod zn.: MLE/02653/17/TO, 

 ve vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení Městského úřadu Boskovice, 

Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze 

dne 16.05.2017 pod zn.: DMBO 7590/2017/TOŽP/Ou, které bylo doplněno a aktualizováno 

vyjádřením k projektové dokumentaci ze dne 15.07.2020 pod zn.: 

DMBO 14796/2020/TOŽP/MZ,  

 ve vyjádření Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru technicko-hospodářského, Zámek 14, 

679 63 Velké Opatovice ze dne 01.06.2017 pod č. j.: MVO 412/2017/THO - Ša, 
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 v územním rozhodnutí Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru výstavby, Zámek 14, 679 63 

Velké Opatovice ze dne 16.05.2018 pod č. j.: MVO - 568/2018, které nabylo právní moci dne 

18.06.2018, 

 v souhlasu Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru výstavby, Zámek 14, 679 63 

Velké Opatovice ze dne 29.01.2019 pod č. j.: MVO - 167/2019, 

 v závazném stanovisku – k zásahu do významného krajinného prvku Městského úřadu 

Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 

Boskovice ze dne 23.07.2020 pod č. j.: DMBO 15405/2020/TOŽP, 

 v závazném stanovisku – souhlasu 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 15.03.2018 pod č. j.: DMBO 4130/2018, 

 v rozhodnutí o trvalém odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa Městského úřadu 

Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 

Boskovice ze dne 30.11.2018 pod č. j.: DMBO 17280/2018/TOŽP/Ka/221.1.5, které nabylo 

právní moci dne 29.12.2018, 

která jsou přílohou tohoto stavebního povolení a tvoří jeho nedílnou součást. 

 

33) Při provádění stavby budou v částech, které se týkají podmínek ochrany lesa, vodních toků 

a technické a dopravní infrastruktury, dodrženy požadavky odborného lesního hospodáře, správců 

toků a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury uvedené: 

 ve vyjádření ke stavbě státního podniku Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora 

ze dne 05.04.2017 pod č. j.: LCR144/000640/2017 (vyjádření odborného lesního hospodáře), 

 ve vyjádření ke stavbě státního podniku Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové, Správa toků – Oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 

Vsetín ze dne 30.03.2017 pod č. j.: LCR957/001671/2017, jehož platnost byla prodloužena 

vyjádřením ze dne 29.06.2020 pod č. j.: LCR957/004354/2020 (vyjádření správce toků), 

 ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., IČO: 04084063, 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 25.06.2020 pod č. j.: 679304/20, 

 ve stanovisku státního podniku Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 

Brno ze dne 14.07.2020 pod zn.: PM-25911/2020/5203/FM,  

 ve vyjádření pro stavební řízení společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 

IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 

Boskovice ze dne 05.08.2020 pod č. j.: V / 20, 

 ve vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 

602 00 Brno ze dne 15.02.2021 pod zn.: S46170–27029010, 

které jsou přílohou tohoto stavebního povolení a tvoří jeho nedílnou součást. 

 

34) Stavebník prokazatelně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín fáze výstavby pro 

závěrečnou kontrolní prohlídka. 

 

35) Stavba bude dokončena nejpozději do 07/2023. 
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Podmínky pro užívání stavby:  

1) Po ukončení prací v termínu stanoveném v tomto 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 stavebnímu 

povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), 

 závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby. 

 

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 stavebního řízení: 

Účastník řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona: 

 Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 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 řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona: 

 obec Malá Roudka, IČO: 00841889, Malá Roudka 27, 679 63 Velké Opatovice, 

 město Velké Opatovice, IČO: 00281247, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, 

 Ing. Vladimír Langer, nar. 26.03.1953, Holandská 1431/3, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, 

 Bc. Bronislav Pražák, nar. 18.12.1976, Vinohradní 2672/13, 690 03 Břeclav, 

 Mgr. Šárka Ježová, nar. 01.05.1988, Malá Roudka 35, 679 63 Velké Opatovice, 

 Jan Kozel, nar. 04.12.1954, Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice, 

 Dana Kozlová, nar. 02.10.1959, Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice,  

 Pavel Procházka, nar. 11.07.1968, Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice, 

 Zdeňka Procházková, nar. 29.04.1971, Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice, 

 Jan Hrbata, nar. 20.02.1948, Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice,  

 Julie Hrbatová, nar. 01.08.1952, Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice, 

 Josef Havránek, nar. 18.03.1960, Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice, 

 Danuše Havránková, nar.  05.09.1965, Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice,  



sp. zn.: SMBO  247/2019 DOP 
č. j.: DMBO 16596/2021/DOP 

14 

 

 Květoslav Toul, nar. 31.08.1977, Chlum 11, 679 61 Letovice,  

 Zdeněk Ženatý, nar. 14.02.1967, Svárov 7, 679 63 Velké Opatovice,  

 Marcela Bílková, nar.  10.10.1961, Zázvorkova 2008/4, Stodůlky, 155 00 Praha,  

 Jiří Hýža, nar. 21.05.1963, Horská 1731, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  

 Roman Hýža, nar. 21.05.1960, č.p. 902, 744 01 Trojanovice,  

 Mgr. Dagmar Kuřátková, nar. 22.12.1959, Bajgarova 1216, Kyje, 198 00 Praha,  

 Zdeněk Stehlík, nar. 10.10.1961, Moravská 3103/29, 767 01 Kroměříž,  

 Vítězslav Toul, nar. 15.08.1953, Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice, 

 Jitka Toulová, nar. 07.12.1958, Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice 

 

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona: 

 CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha,  

 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, 

 město Velké Opatovice, IČO: 00281247, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice 

 

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami 

evidovanými v katastru nemovitostí: 

 parc. č. 316/2, 2293/1, 2296, 2300, 2301/2 v k.ú. Velké Opatovice [779237], 

 parc. č. 72/5, 72/38, 588, 589, st. 27, rodinný dům č. p. 10, 31, st. 35, rodinný dům č. p. 22, 3, 

4/1, 4/2, 5, 6, 13/2, 13/3, 13/4, 22/1, 24, 25, 63/1, 63/3, 68/1, 68/5, 68/7, 68/9, 68/13, 68/18, 

68/28, 68/29, 68/31, 72/9, 72/10, 72/13, 72/29, 78/1, 555/3, 555/7, 555/8, 555/9, 555/12, 

555/14, 555/35, 557/2, 557/5, 557/6, 557/7, 557/9, 557/10, 557/11 557/13, 557/14, 561/1, 

561/2, 561/3, 561/5, 561/6, 561/7, 561/8, 561/9, 561/18, 586, 589, 590/3, 68/20, 68/26, 68/27, 

68/29, 68/34, 68/37, 72/5, 72/7, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 72/14, 72/17, 72/19, 72/20, 72/21, 

72/22, 72/23, 72/24, 72/25, 72/26, 72/27, 72/28, 72/38, 72/41, 72/42, 72/15, 72/16, 68/24, 586, 

36, 63, st. 83, rodinný dům č. p. 35, 64/1, 64/6, 66, 67, 68/9, 68/11, 68/15, 68/18, 68/24, 68/28, 

69/1, 69/2, 69/3, 561/3, 585, 610, 557/14, 555/1, 557/4, 581, 582 v kat. území Skočova Lhota 

[690252], 

 parc. č. 469, 481/3, 470/1, 487/2, st. 71, rodinný dům č. p. 35, st. 60, rodinný dům č. p. 33, 470/2, 

471, st. 59, rodinný dům č. p. 31, 465, 466, 60/1, 426/2, 449/3, 459/3, 461, 462, 463, 465, st. 26, 

rodinný dům č. p. 9, st. 27, rodinný dům č. p. 18, st. 28, rodinný dům č. p. 21, st. 30/1, rodinný 

dům č. p. 30, 24, 27, 29, 31, 39, 40, 42/3, 43, 126/1, 133, 262/111, 262/117, 273/1, 273/2, 273/3, 

273/4, 273/5, 276/2, 276/4, 363/1, 363/2, 363/3, 365, 368/2, 368/3, 369/2, 371/4, 374, 386/5, 

386/6, 386/7, 386/11, 386/13, 386/14, 386/15, 386/16, 419/1, 419/2, 419/3, 419/10, 439/1, 

439/2, 449/5, 449/7, 1276/2, 1276/11, 363/2, 368/1, 369/1, 371/2, 386/2, 276/1, 276/3, 361/2, 

370, 371/2, 386/2, 445 v kat. území Malá Roudka [690244], 

 parc. č. 487/1, 487/2, 1377, 1378/1, 1276/11, 1276/3, 1276/4, 1276/6,  1276/7, 1307/1, 1311/2, 

1314/1, 1321/2, 1322/1, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1279/4, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1291/1, 

1291/2, 1296/2, 1296/3, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/6, 1303, 1304/1, 1308, 1309, 1310, 

1311/1, 1314/2, 1315, 1320, 1321/1, 1325, 1329/1, 1329/2, 1392, 1393/2, 1330/2, 1331/1, 

1333/1, 1311/2, 1110/80, 1110/81, 1110/82, 1110/83, 1110/84, 1110/85, 1110/86, 1110/88, 

1110/90, 1272/1, 1272/18, 1272/21, 1272/22, 1272/23, 1272/24, 1272/27, 1272/28, 1272/29, 
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1272/30, 1272/34, 1272/35, 1276/2, 1276/7, 1276/8, 1276/9, 1276/10, 1300/4, 1307/2, 1324, 

1329/2, 1329/3, 1330/1, 1331/2, 1334/2, 1334/3, 1340/1, 1340/2, 1340/3, 1340/4, 1340/5, 

1340/6, 1389/2, 1391/2 v kat. území Velká Roudka [778605], 

 parc. č. 659/1, 551/1, 488/1, 657/1, 320/2, 488/7, 530/1, 630/1, 640/1, 641/1, 645, 646, 647/1, 

661, 662/1, 663/1, 668, 670, 671/1, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 651/1, 650/1, 376/1, 376/3, 

376/4, 376/13, 649, 652, 600, 604, 615, 617, 618, 621, 624, 626, 58, 318/2, 318/4, 672, 673, 675, 

677, 678, 682, 683, 684, 685, 687, 689, 690, 692, 693, 498/1, 499, 516/1, 664/1, 666, 3/2, 188/1, 

551/2, 553/2, 568/1, 569/1, 570/1, 571, 578, 718, 721/1, 722, 723/1, 739/1, 740/1, 750, 751, 

756, st. 41, rodinný dům č. p. 28, 42/7, 42/10, 530/1, 573/1, 573/2, 572/1, 567/1, 561/2, 564/1, 

556, 558, 559, 560, 552/1, 557, 562, 563, 564/1, 564/2, 552/1, 578, 752, 758, 761, 765, 766, 771, 

773, 774, 775, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 739/1, 740/1, 

741/1, 721/1 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902], 

 parc. č. 1006/2 v kat. území Kochov [667765], 

 parc. č. 267/8, 267/13, 267/59, 270/5, 276/3, 276/4, 276/13, 276/15, 276/19, 276/20, 276/22, 

333/2, 335/1, 335/2, 337/6, 338/1, 338/2, 338/3, 338/5, 338/6, 341/1, 267/6, 267/59, 267/69, 

267/56, 267/60, 267/29, 267/8 v kat. území Chlum u Letovic [651583] 

 

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. f) stavebního zákona vymezení pozemky evidovanými 

v katastru nemovitostí: 

 parc. č. 13/3, 25, 555/8, st. 83, 610 v kat. území Skočova Lhota [690252], 

 parc. č. 470/1, 426/2, 461, 462, st. 26, 24, 43, 419/2 v kat. území Malá Roudka [690244], 

 parc. č. 674, st. 41, 556, 775 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902], 

 parc. č. 337/6, 338/3 v kat. území Chlum u Letovic [651583]      

 

Odůvodnění  

Městský úřad Boskovice obdržel dne 16.11.2018 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 žádost o stavební povolení na stavbu nazvanou dle 

projektové dokumentace „II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány“. Stavebník společně s žádostí 

o stavební povolení předložil Městskému úřadu Boskovice příslušnou projektovou dokumentaci 

zhotovenou v říjnu 2018 společností Laboro ateliér, s.r.o., IČO: 03706940, Bj. Krawce 1130, 565 01 

Choceň, autorizaci provedl Ing. Petr Valihrach, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 

ČKAIT 1005532 (dále také jen „projektová dokumentace“) a další připojené podklady. 

 

V souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu bylo dnem doručení uvedené žádosti o stavební povolení 

u Městského úřadu Boskovice zahájeno stavební řízení. 

 

Dle žádosti stavebníka, jejímž obdržením bylo u Městského úřadu Boskovice dne 16.11.2018 

předmětné stavební řízení zahájeno, měla být stavba umístěna na pozemcích: 

parc. č. 72/10, 587/1, 72/1, 72/31, 72/30, 72/29, 72/36, 72/9, 72/18, 72/35, 72/34, 72/33, 72/32, 

68/18, 68/13, 68/1, 557/14, 555/35, 557/2, 557/13 a 557/15 v kat. území Skočova Lhota [690252],  

na pozemcích parc. č. 471, 481/2, 481/1, 468, 467, 449/1, 363/2, 368/1, 369/1, 386/2, 449/2, 273/1, 

371/2, 273/2, 262/111, 386/13 a 386/7 v kat. území Malá Roudka [690244],  
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na pozemcích parc. č. 1276/3, 1276/4, 1276/6, 1276/7, 1311/2, 1314/1, 1321/2, 1322, 1324, 1393/1, 

1329/1, 1330/2, 1331, 1333, 1391/1 a 1307 v kat. území Velká Roudka [778605],  

na pozemcích parc. č. 659, 488/1, 658, 657, 650, 651, 648, 647, 630, 616, 640, 676, 667, 665, 664, 662, 

663, 671, 641, 757, 188/3, 42/10, 572, 570, 569, 568, 567, 564, 561, 560, 555, 554, 553, 552, 551/2, 

756, 739, 741, 740, 723 a 721 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902] 

a na pozemcích parc. č. 356, 267/60, 267/59, 267/6, 267/56, 267/29, 267/13, 267/8, 276/13, 276/15, 

276/4 v kat. území Chlum u Letovic [651583]. 

 

Městský úřad Boskovice posoudil podanou žádost o stavební povolení, projektovou dokumentaci 

a další připojené podklady a zjistil, že ve smyslu ust. § 57 odst. 2 správního řádu probíhá před 

příslušným orgánem veřejné moci řízení o předběžné otázce týkající se dědického řízení ve věci 

pozemků parc. č. 553 a 554 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic. 

 

Na základě tohoto důvodu Městský úřad Boskovice podle ust. § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu 

stavební řízení usnesením ze dne 08.02.2019 pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, č. j.: DMBO 221/2019 

přerušil do doby ukončení uvedeného dědického řízení. 

 

Po ukončení dědického řízení Městský úřad Boskovice vymezil okruh účastníků stavebního řízení podle 

ust. § 109 stavebního zákona, který stanoví, že účastníkem tohoto řízení je: 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 

prováděním stavby přímo dotčena, 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 

stavby přímo dotčeno, 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 

může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. 

  

Městský úřad Boskovice následně písemností ze dne 23.05.2019 pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, 

č. j.: DMBO 8652/2019 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení 

v dané věci. 

 

Městský úřad Boskovice rovněž touto písemností oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že 

podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě samém a ústního jednání, 

jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

navrhované stavby. Městský úřad Boskovice také v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona určil 

dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek a účastníkům řízení k uplatnění námitek, 

popř. důkazů lhůtu 10 dnů od doručení této písemnosti a současně je poučil, že k později uplatněným 

závazným stanoviskům a námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. 

 

Městský úřad Boskovice dne 29.05.2019 obdržel od účastníků řízení – Josefa Havránka (1960), Svárov 

33, 679 63 Velké Opatovice a Danuše Havránkové (1965), Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice (dále také 



sp. zn.: SMBO  247/2019 DOP 
č. j.: DMBO 16596/2021/DOP 

17 

 

jen „manželé Josef a Danuše Havránkovi“) písemnost ze dne 28.05.2019 označenou jako „Podání 

námitek na Městský úřad Boskovice Odbor dopravy nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice“, kterou 

společně vznesli námitky spočívající v tom, že jako vlastníci pozemku parc. č. 657 v kat. území Svárov 

u Velkých Opatovic nesouhlasí s umístěním svodidel na tomto pozemku. 

 

Městský úřad Boskovice dne 05.06.2019 obdržel od účastníka řízení – Vítězslava Toula (1953), Svárov 1, 

679 63 Velké Opatovice písemnost ze dne 03.06.2019 označenou jako „Odvolání proti stavebnímu 

řízení“, kterou vyjádřil nesouhlas se stavbou na pozemku parc. č. 188/3 v kat. území Svárov u Velkých 

Opatovic, který spoluvlastní se svoji manželkou Jitkou Toulovou (1958), Svárov 1, 679 63 

Velké Opatovice (dále také jen „manželé Vítězslav a Jitka Toulovi“) s odůvodněním, že již při 

vyměřovacích pracích vyslovil tento svůj nesouhlas, na který nebylo doposud nijak reagováno, doposud 

rovněž nebylo rozhodnuto o prodeji tohoto pozemku, nebyla stanovena kupní cena,  ani neexistuje 

smlouva o prodeji pozemku a nedošlo k jeho vyvlastnění. Městský úřad Boskovice toto podání 

v souladu s ust. § 37 odst. 1 správního řádu posoudil podle jeho skutečného obsahu jako uplatněnou 

námitky bez ohledu na jeho označení „Odvolání proti stavebnímu řízení“. 

 

Za účelem projednání podaných námitek nařídil Městský úřad Boskovice na dne 23.07.2019 ústní 

jednání, ke kterému písemností ze dne 15.07.2019 pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, 

č. j.: DMBO 12150/2019 DOP předvolal účastníky řízení manžele Josefa a Danuši Havránkovi a manžele 

Vítězslava a Jitku Toulovi. 

 

Ústního jednání konaného dne 23.07.2019 se zúčastnili manželé Josef a Danuše Havránkovi a zástupci 

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo 

náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko (dále jen „Správa 

a údržba silnic JmK“) Ing. Daniel Hynk a Bc. Kamil Kuběna. Manželé Vítězslav a Jitka Toulovi, ačkoli byli 

řádně předvoláni, se k jednání nedostavili. Předmětem ústního jednání bylo řešení uplatněných 

námitek účastníků řízení. Při ústním jednání konaném dne 23.07.2019 bylo s přítomnými účastníky 

řízení a zástupci Správy a údržby silnic JmK dohodnuto, že proběhne další ústní jednání, a to přímo na 

pozemku parc. č. 657 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic.  

 

Ústního jednání konaného dne 08.08.2019 se zúčastnili manželé Josef a Danuše Havránkovi a zástupci 

Správy a údržby silnic JmK Ing. Daniel Hynk a Bc. Kamil Kuběna. Manželé Josef a Danuše Havránkovi při 

tomto ústním jednání vznesli několik připomínek ke stavbě. Vzhledem k tomu, že tyto připomínky byly 

vzneseny až po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění námitek dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona 

a účastníci řízení byli poučeni o tom, že k pozdě uplatněným námitkám nebude přihlédnuto, Městský 

úřad Boskovice k těmto připomínkám nepřihlédl jako k námitkám podle ust. § 112 odst. 2 stavebního 

zákona, ale vypořádal se s nimi jako s připomínkami účastníků řízení. 

 

Vypořádání uplatněných námitek a připomínek účastníků řízení ze strany Městského úřadu Boskovice 

je uvedeno dále v odůvodnění. 

 

Po provedeném stavebním řízení vydal Městský úřad Boskovice na stavbu nazvanou dle projektové 

dokumentace „II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány“ stavební povolení ze dne 24.09.2020 pod 

sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, č. j.: DMBO 19879/2020/DOP.  
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Proti tomuto stavebnímu povolení však podal účastník řízení – Hana Rozbořilová (1965), Družstevní 

867/20, 679 61 Letovice (dále také jen „Hana Rozbořilová“) odvolání, o kterém Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, Odbor dopravy podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu rozhodl tak, že 

vydané stavební povolení rozhodnutím ze dne 14.01.2021 pod sp. zn.: 169655/2020 OD, 

č. j.: JMK 5831/2021 zrušil a věc vrátil Městskému úřadu Boskovice k dalšímu řízení. Toto rozhodnutí 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy nabylo právní moci dne 25.01.2021. 

 

Městský úřad Boskovice uvedené rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy, 

včetně vráceného spisového materiálu obdržel dne 10.02.2021. 

 

Městský úřad Boskovice následně dne 15.03.2021 obdržel od Hany Rozbořilové písemnost ze dne 

08.03.2021 označenou jako „Návrh na přerušení řízení“, kterou se obrátila na Městský úřad Boskovice 

s žádostí o přerušení stavebního řízení do doby zrušení vládou České republiky přijatých krizových 

opatření. Městský úřad Boskovice tuto žádost posoudil, avšak rozhodl se probíhající stavební řízení 

nepřerušit a o této skutečnosti vyrozuměl Hanu Rozbořilovou písemností ze dne 30.04.2021 pod 

sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, č. j.: DMBO 8519/2020/DOP. 

 

Městský úřad Boskovice dne 17.03.2021 obdržel od stavebníka aktualizovaný seznam pozemků 

dotčených stavbou, ze kterého vyplynulo, že stavba bude umístěna na pozemcích: 

parc. č. 72/10, 587/1, 72/1, 72/31, 72/30, 72/29, 72/36, 72/9, 72/18, 72/35, 72/34, 72/33, 72/32, 

68/18, 68/13, 68/1, 557/20, 555/37, 557/15, 557/17, 557/18 a 557/13 v kat. území Skočova Lhota 

[690252],  

parc. č. 481/2, 481/1, 468, 467, 471, 449/1, 363/3, 368/3, 386/14, 449/2, 386/2, 273/4, 273/3, 371/4, 

273/5, 262/140, 386/16 a 386/15 v kat. území Malá Roudka [690244],  

parc. č. 1276/12, 1276/13, 1276/14, 1276/15, 1311/3, 1314/3, 1321/3, 1322/2, 1393/1, 1329/3, 

1330/3, 1331/2, 1333/2, 1307/2 a 1391/1 v kat. území Velká Roudka [778605],  

parc. č. 659/2, 488/7, 658, 657/2, 657/3, 650/2, 651/2, 648, 647/2, 630/2, 616, 641/2, 640/2, 671/2, 

676, 667, 665, 664/2, 662/2, 663/2, 663/3, 757, 188/3, 42/11, 572/2, 570/2, 569/2, 568/2, 567/2, 

564/2, 561/2, 555/2, 555/1, 553/1, 560, 561/1, 554/1, 554/2, 553/2, 552/2, 551/3, 756, 739/2, 741/2, 

740/2, 740/3, 723/2, 721/2, 739/3, 739/4 a 569/3 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902],  

a parc. č. 356, 267/60, 267/69, 267/72, 267/71, 267/70, 276/24, 276/25 a 276/23 v kat. území Chlum 

u Letovic [651583].  

 

Městský úřad Boskovice uvádí, že ke změně ve vymezení pozemků dotčených stavbou došlo v průběhu 

stavebního řízení, zejm. z důvodu změny vlastnických práv k pozemkům dotčených stavbou, včetně 

rozdělení některých pozemků a vzniku nových. 

 

Městský úřad Boskovice na tuto skutečnost reagoval písemností ze dne 27.05.2021 pod 

sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, č. j.: DMBO 10744/2021/DOP, kterou oznámil účastníkům řízení 

i dotčeným orgánům nové vymezení pozemků dotčených stavbou a rovněž jim oznámil, že v důsledku 

této změny došlo i k novému vymezení účastníků řízení v důsledku, a tak některým účastníkům řízení 

jejich účastenství zaniklo, nebo došlo ke změně v jeho vymezení na účastníky podle ust. § 109 písm. e) 

a f) stavebního zákona. 
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Městský úřad Boskovice z důvodu změny ve vymezení pozemků dotčených stavbou tedy nově stanovil 

okruh účastníků stavebního řízení podle ust. § 109 stavebního zákona. Městský úřad Boskovice při tom 

vycházel z toho, kdo pro sebe žádá vydání stavebního povolení, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém 

má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku 

prováděním stavby přímo dotčeno, kdo je vlastníkem stavby na pozemcích, na kterých má být stavba 

prováděna, a kdo má k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu a kdo 

je vlastníkem sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 

stavby přímo dotčeno, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající 

věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, dále z předpokládaného 

působení stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukci a odstupy od okolních hranic pozemků 

a také předpokládaného působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Po 

vyhodnocení všech těchto hledisek Městský úřad Boskovice vymezil postavení účastníků stavebního 

řízení takto: 

 

Účastník řízení dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona: 

 Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 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, tj. osobou, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení. 

 

Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona: 

 obec Malá Roudka, IČO: 00841889, Malá Roudka 27, 679 63 Velké Opatovice, 

 město Velké Opatovice, IČO: 00281247, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, 

 Ing. Vladimír Langer, nar. 26.03.1953, Holandská 1431/3, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, 

 Bc. Bronislav Pražák, nar. 18.12.1976, Vinohradní 2672/13, 690 03 Břeclav, 

 Mgr. Šárka Ježová, nar. 01.05.1988, Malá Roudka 35, 679 63 Velké Opatovice, 

 Jan Kozel, nar. 04.12.1954, Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice, 

 Dana Kozlová, nar. 02.10.1959, Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice,  

 Pavel Procházka, nar. 11.07.1968, Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice, 

 Zdeňka Procházková, nar. 29.04.1971, Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice, 

 Jan Hrbata, nar. 20.02.1948, Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice,  

 Julie Hrbatová, nar. 01.08.1952, Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice, 

 Josef Havránek, nar. 18.03.1960, Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice, 

 Danuše Havránková, nar.  05.09.1965, Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice,  

 Květoslav Toul, nar. 31.08.1977, Chlum 11, 679 61 Letovice,  

 Zdeněk Ženatý, nar. 14.02.1967, Svárov 7, 679 63 Velké Opatovice,  

 Marcela Bílková, nar.  10.10.1961, Zázvorkova 2008/4, Stodůlky, 155 00 Praha,  

 Jiří Hýža, nar. 21.05.1963, Horská 1731, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  

 Roman Hýža, nar. 21.05.1960, č.p. 902, 744 01 Trojanovice,  

 Mgr. Dagmar Kuřátková, nar. 22.12.1959, Bajgarova 1216, Kyje, 198 00 Praha,  

 Zdeněk Stehlík, nar. 10.10.1961, Moravská 3103/29, 767 01 Kroměříž,  

 Vítězslav Toul, nar. 15.08.1953, Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice, 

 Jitka Toulová, nar. 07.12.1958, Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice, 
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neboť jsou vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, nejsou stavebníkem a jejich 

vlastnická práva k pozemkům mohou být prováděním stavby přímo dotčena. 

 

Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona: 

 CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha,  

 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, 

 město Velké Opatovice, IČO: 00281247, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, 

neboť jsou vlastníky staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, nebo mají k těmto 

pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být prováděním 

stavby přímo dotčena.    

 

Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami evidovanými 

v katastru nemovitostí: 

 parc. č. 316/2, 2293/1, 2296, 2300, 2301/2 v k.ú. Velké Opatovice [779237], 

 parc. č. 72/5, 72/38, 588, 589, st. 27, rodinný dům č. p. 10, 31, st. 35, rodinný dům č. p. 22, 3, 

4/1, 4/2, 5, 6, 13/2, 13/3, 13/4, 22/1, 24, 25, 63/1, 63/3, 68/1, 68/5, 68/7, 68/9, 68/13, 68/18, 

68/28, 68/29, 68/31, 72/9, 72/10, 72/13, 72/29, 78/1, 555/3, 555/7, 555/8, 555/9, 555/12, 

555/14, 555/35, 557/2, 557/5, 557/6, 557/7, 557/9, 557/10, 557/11 557/13, 557/14, 561/1, 

561/2, 561/3, 561/5, 561/6, 561/7, 561/8, 561/9, 561/18, 586, 589, 590/3, 68/20, 68/26, 68/27, 

68/29, 68/34, 68/37, 72/5, 72/7, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 72/14, 72/17, 72/19, 72/20, 72/21, 

72/22, 72/23, 72/24, 72/25, 72/26, 72/27, 72/28, 72/38, 72/41, 72/42, 72/15, 72/16, 68/24, 586, 

36, 63, st. 83, rodinný dům č. p. 35, 64/1, 64/6, 66, 67, 68/9, 68/11, 68/15, 68/18, 68/24, 68/28, 

69/1, 69/2, 69/3, 561/3, 585, 610, 557/14, 555/1, 557/4, 581, 582 v kat. území Skočova Lhota 

[690252], 

 parc. č. 469, 481/3, 470/1, 487/2, st. 71, rodinný dům č. p. 35, st. 60, rodinný dům č. p. 33, 470/2, 

471, st. 59, rodinný dům č. p. 31, 465, 466, 60/1, 426/2, 449/3, 459/3, 461, 462, 463, 465, st. 26, 

rodinný dům č. p. 9, st. 27, rodinný dům č. p. 18, st. 28, rodinný dům č. p. 21, st. 30/1, rodinný 

dům č. p. 30, 24, 27, 29, 31, 39, 40, 42/3, 43, 126/1, 133, 262/111, 262/117, 273/1, 273/2, 273/3, 

273/4, 273/5, 276/2, 276/4, 363/1, 363/2, 363/3, 365, 368/2, 368/3, 369/2, 371/4, 374, 386/5, 

386/6, 386/7, 386/11, 386/13, 386/14, 386/15, 386/16, 419/1, 419/2, 419/3, 419/10, 439/1, 

439/2, 449/5, 449/7, 1276/2, 1276/11, 363/2, 368/1, 369/1, 371/2, 386/2, 276/1, 276/3, 361/2, 

370, 371/2, 386/2, 445 v kat. území Malá Roudka [690244], 

 parc. č. 487/1, 487/2, 1377, 1378/1, 1276/11, 1276/3, 1276/4, 1276/6,  1276/7, 1307/1, 1311/2, 

1314/1, 1321/2, 1322/1, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1279/4, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1291/1, 

1291/2, 1296/2, 1296/3, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/6, 1303, 1304/1, 1308, 1309, 1310, 

1311/1, 1314/2, 1315, 1320, 1321/1, 1325, 1329/1, 1329/2, 1392, 1393/2, 1330/2, 1331/1, 

1333/1, 1311/2, 1110/80, 1110/81, 1110/82, 1110/83, 1110/84, 1110/85, 1110/86, 1110/88, 

1110/90, 1272/1, 1272/18, 1272/21, 1272/22, 1272/23, 1272/24, 1272/27, 1272/28, 1272/29, 

1272/30, 1272/34, 1272/35, 1276/2, 1276/7, 1276/8, 1276/9, 1276/10, 1300/4, 1307/2, 1324, 

1329/2, 1329/3, 1330/1, 1331/2, 1334/2, 1334/3, 1340/1, 1340/2, 1340/3, 1340/4, 1340/5, 

1340/6, 1389/2, 1391/2 v kat. území Velká Roudka [778605], 

 parc. č. 659/1, 551/1, 488/1, 657/1, 320/2, 488/7, 530/1, 630/1, 640/1, 641/1, 645, 646, 647/1, 

661, 662/1, 663/1, 668, 670, 671/1, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 651/1, 650/1, 376/1, 376/3, 
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376/4, 376/13, 649, 652, 600, 604, 615, 617, 618, 621, 624, 626, 58, 318/2, 318/4, 672, 673, 675, 

677, 678, 682, 683, 684, 685, 687, 689, 690, 692, 693, 498/1, 499, 516/1, 664/1, 666, 3/2, 188/1, 

551/2, 553/2, 568/1, 569/1, 570/1, 571, 578, 718, 721/1, 722, 723/1, 739/1, 740/1, 750, 751, 

756, st. 41, rodinný dům č. p. 28, 42/7, 42/10, 530/1, 573/1, 573/2, 572/1, 567/1, 561/2, 564/1, 

556, 558, 559, 560, 552/1, 557, 562, 563, 564/1, 564/2, 552/1, 578, 752, 758, 761, 765, 766, 771, 

773, 774, 775, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 739/1, 740/1, 

741/1, 721/1 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902], 

 parc. č. 1006/2 v kat. území Kochov [667765], 

 parc. č. 267/8, 267/13, 267/59, 270/5, 276/3, 276/4, 276/13, 276/15, 276/19, 276/20, 276/22, 

333/2, 335/1, 335/2, 337/6, 338/1, 338/2, 338/3, 338/5, 338/6, 341/1, 267/6, 267/59, 267/69, 

267/56, 267/60, 267/29, 267/8 v kat. území Chlum u Letovic [651583], 

neboť jsou vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich a jejich vlastnická práva mohou být 

prováděním stavby přímo dotčena. 

 

Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. f) stavebního zákona vymezení pozemky evidovanými v katastru 

nemovitostí: 

 parc. č. 13/3, 25, 555/8, st. 83, 610 v kat. území Skočova Lhota [690252], 

 parc. č. 470/1, 426/2, 461, 462, st. 26, 24, 43, 419/2 v kat. území Malá Roudka [690244], 

 parc. č. 674, st. 41, 556, 775 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902], 

 parc. č. 337/6, 338/3 v kat. území Chlum u Letovic [651583],      

neboť mají k sousedním pozemkům nebo stavbách na nich právo odpovídající věcnému břemenu 

a toto jejich právo může být prováděním stavby přímo dotčeno. 

 

Městský úřad Boskovice rovněž písemností ze dne 27.05.2021 pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, 

č. j.: DMBO 10744/2021/DOP oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že podle 

ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě samém a ústního jednání, jelikož 

jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Městský úřad Boskovice také v souladu 

s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona určil dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek 

a účastníkům řízení k uplatnění námitek, popř. důkazů lhůtu 10 dnů od doručení této písemnosti 

a současně je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám, popř. důkazům 

nebude přihlédnuto. 

 

Městský úřad Boskovice ve stanovené lhůtě žádné námitky účastníků řízení, závazná stanoviska 

dotčených orgánů ani uplatněné důkazy neobdržel. 

 

Městský úřad Boskovice obdržel až dne 01.07.2021 od Hany Rozbořilové písemnost ze dne 30.06.2021 

označenou jako „Námitky k řízení o vydání stavebního povolení na stavbu nazvanou dle projektové 

dokumentace „II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány“. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že písemnost Městského úřadu Boskovice ze dne 27.05.2021 pod 

sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, č. j.: DMBO 10744/2021/DOP, kterou byla Haně Rozbořilové určena 

lhůta k uplatnění námitek, popř. důkazů, jí byla v souladu s ust. § 24 odst. 1 správního řádu doručena 

již dne 14.06.2021 (fikcí), musí Městský úřad Boskovice konstatovat, že se jedná o opožděně podané 



sp. zn.: SMBO  247/2019 DOP 
č. j.: DMBO 16596/2021/DOP 

22 

 

námitky, neboť lhůta k jejich uplatnění uplynula po 10 dnech od doručení této písemnosti, tedy 

24.06.2021. 

 

Městský úřad Boskovice k tomu doplňuje, že vzhledem k tomu, že písemnost Městského úřadu 

Boskovice ze dne 27.05.2021 pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, č. j.: DMBO 10744/2021/DOP, která 

byla Haně Rozbořilové doručena fikcí dne 14.06.2021 (připravena k vyzvednutí 02.06.2021), jí následně 

nebyla vložena do schránky, ale provozovatel poštovních služeb ji vrátil zpět Městskému úřadu 

Boskovice, pokusil se Městský úřad Boskovice o opakované doručení této písemnosti ve smyslu zásady 

veřejné správy jako služby veřejnosti vyplývající z ust. § 4 odst. 1 správního řádu. Opakovaně 

doručovanou písemnost si Hana Rozbořilová převzala osobně do vlastních rukou dne 21.06.2021, avšak 

již bez právních účinků vázaných na okamžik jejího doručení. 

 

Vzhledem k tomu, že Hana Rozbořilová podala své námitky opožděně a současně byla poučena o tom, 

že k pozdě uplatněným námitkám nebude přihlédnuto, Městský úřad Boskovice k nim nepřihlédl jako 

k námitkám podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona, nicméně se nimi vypořádal jako 

s připomínkami účastníka řízení. 

 

Vypořádání těchto připomínek i ostatních připomínek obsažených v jiných písemných podáních, která 

Městský úřad Boskovice od Hany Rozbořilové obdržel v průběhu stavebního řízení, je uvedeno dále 

v odůvodnění. 

 

Městský úřad Boskovice dále rovněž písemností ze dne 27.05.2021 pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, 

č. j.: DMBO 10744/2021/DOP oznámil účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty 10 dní od jejího doručení 

stanovené dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona k uplatnění závazných stanovisek a námitek, popř. 

důkazů bude mít shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, a proto je dle ust. § 36 odst. 3 

správního řádu současně vyrozuměl o možnosti seznámit se s těmito podklady a vyjádřit se k nim, a to 

ve lhůtě 10 dní, která počala běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené dle ust. § 112 odst. 2 

stavebního zákona. 

 

Lhůtu pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí stanovil Městský úřad Boskovice účastníkům řízení 

usnesením ze dne 27.05.2021 ve věci vedené pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, 

č. j.: DMBO 10745/2021/DOP. 

 

Možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí u Městského úřadu Boskovice využila z účastníků 

řízení pouze Hana Rozbořilová. 

 

Hana Rozbořilová současně podala proti usnesení Městského úřadu Boskovice ze dne 27.05.2021 ve 

věci vedené pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, č. j.: DMBO 10745/2021/DOP odvolání, o kterém však 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy rozhodnutím dne 30.06.2021 pod 

sp. zn.: 91218/2021 OD, č. j.: JMK 96142/2021 podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu rozhodl tak, že je 

zamítl a odvoláním napadené usnesení Městského úřadu Boskovice potvrdil. Toto rozhodnutí 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy nabylo právní moci dne 08.07.2021. 

 

Městský úřad Boskovice v rámci daného stavebního řízení jako podklady pro rozhodnutí posoudil zejm. 

podanou žádost o stavební povolení, projektovou dokumentaci, závazná stanoviska dotčených orgánů, 
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vyjádření či rozhodnutí správních orgánů, vyjádření a stanoviska vlastníků a správců technické 

a dopravní infrastruktury a skutečnosti vyplývající z katastru nemovitostí. 

 

Městský úřad Boskovice vše posoudil jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. 

 

Městský úřad Boskovice posoudil podanou žádost o stavební povolení a konstatuje, že byla v souladu 

s ust. § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou 

stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce a byly k ní připojeny přílohy uvedené v části B této přílohy, jako 

jsou projektová dokumentace, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, územní rozhodnutí, či plán kontrolních prohlídek stavby. 

 

Městský úřad Boskovice dále posoudil podanou žádost o stavební povolení a konstatuje, že v souladu 

z ust. § 110 odst. 1 stavebního zákona obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemcích, 

základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, vyjádření 

vlastníků sousedních nemovitostí, u kterých je třeba, aby umožnili provedení stavebního záměru ze své 

nemovitosti (uvedeno v samostatných přílohách). Městský úřad Boskovice doplňuje, že údaj o tom, 

který stavební podnikatel bude stavební záměr provádět, nebyl v době podání žádosti ještě znám 

a stavebník do žádosti o stavební povolení uvedl, že bude stanoven výběrovým řízením. 

 

Městský úřad Boskovice uvádí, že stavebník v souladu s ust. § 110 odst. 2 stavebního zákona k žádosti 

o stavební povolení připojil souhlasy k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona, 

územní rozhodnutí, závazná stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle 

zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 

a bezpečnostních pásem, projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje 

průvodní zprávu, technické zprávy, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických 

a technologických zařízení a dokladovou část. 

 

Městský úřad Boskovice dále konstatuje, že mu stavebník v souladu s ust. § 110 odst. 3 stavebního 

zákona předložil projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení. 

 

Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona posuzoval, zda 

je projektová dokumentace zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací. 

 

Městský úřad Boskovice v této souvislosti posoudil územní rozhodnutí Městského úřadu Velké 

Opatovice, Odboru výstavby ze dne 16.05.2018 pod č. j.: MVO - 568/2018, kterým Městský úřad Velké 

Opatovice, Odbor výstavby v územním řízení rozhodl o umístění stavby nazvané dle projektové 

dokumentace „II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány“ v území a které nabylo právní moci dne 

18.06.2018. 

 

Městský úřad Boskovice dále posoudil souhlas Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru výstavby ze 

dne 29.01.2019 pod č. j.: MVO - 167/2019, kterým Městský úřad Velké Opatovice, Odbor výstavby jako 
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obecný stavební úřad příslušný k vydání územního rozhodnutí odsouhlasil podle ust. § 15 odst. 2 

stavebního zákona vydání povolení pro stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „II/372 Velké 

Opatovice – Chlum, extravilány“ a současně ověřil dodržení podmínek jeho rozhodnutí ze dne 

16.05.2018 pod č. j.: MVO - 568/2018. 

 

Městský úřad Boskovice dále posoudil projektovou dokumentaci a konstatuje, že je ve 

smyslu ust. § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona zpracována v souladu s územním rozhodnutím, 

neboť svým obsahem odpovídá rozhodnutí Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru výstavby ze dne 

16.05.2018 pod č. j.: MVO - 568/2018 a rovněž odpovídá souhlasu Městského úřadu Velké Opatovice, 

Odboru výstavby ze dne 29.01.2019 pod č. j.: MVO - 167/2019. 

 

Městský úřad Boskovice dále uvádí, že stavba bude umístěna na území obce Malá Roudka, města Velké 

Opatovice a města Letovice. Územní plán obce Malá Roudka byl schválen usnesením Zastupitelstva 

obce Malá Roudka č. 58/12/2007 ze dne 28.12.2007, územní plán města Velké Opatovice byl schválen 

usnesením Zastupitelstva města Velké Opatovice č. 1/2001-7 ze dne 21.02.2001 a územní plán města 

Letovice byl schválen usnesením Zastupitelstva města Letovice č. 7.14 ze dne 15.09.2011. Městský úřad 

Boskovice po posouzení projektové dokumentace konstatuje, že je zpracována v souladu s územními 

plány obce Malá Roudka, města Velké Opatovice a města Letovice, neboť zcela odpovídá jejich 

požadavkům na kompozici prostorového řešení, a to zejm. z toho důvodu, že umístění stavby je téměř 

výhradně dáno polohou stávající silnice II/372. 

 

Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona posuzoval, zda 

je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu. 

 

Městský úřad Boskovice v této souvislosti posoudil projektovou dokumentaci na stavbu „II/372 Velké 

Opatovice – Chlum, extravilány“ zhotovenou v říjnu 2018 společností Laboro ateliér, s.r.o., 

IČO: 03706940, Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, autorizaci provedl Ing. Petr Valihrach, autorizovaný 

inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1005532 a která mu byla předložena stavebníkem společně 

s žádostí o stavební povolení a která obsahuje: 

textovou část:   

Průvodní zprávu, Technickou zprávu (SO 001 Příprava území), Technickou zprávu (k SO 101 – II/372 

Velké Opatovice – Skočova Lhota), Technickou zprávu (k SO 102 – II/372 Skočova Lhota – Malá 

Roudka), Technickou zprávu (k SO 103 – II/372 Malá Roudka – Svárov), Technickou zprávu (k SO 104 

– II/372 Svárov – Chlum), Technickou zprávu (k SO 181 – Dopravně inž. opatření), Technickou zprávu 

(k SO 801 – Vegetační úpravy), Dendrologický průzkum SO 103, Dendrologický průzkum SO 104, 

Technickou zprávu (Zásady organizace výstavby), Plán BOZP, Soupis dotčených pozemků (Záborový 

elaborát), Diagnostiku (Diagnostika a návrh opravy vozovky II/372 Skočova Lhota – Svárov – Chlum 

– extravilány) a Plán kontrolních prohlídek, 

 

výkresovou část:  

2.1 Koordinační situaci stavby (km 0,000 00 – km 0,559 36), 2.2 Koordinační situaci stavby 

(km 0,000 00 – km 0,311 66), 2.3 Koordinační situaci stavby (km 0,000 – km 0,860 00), 

2.4 Koordinační situaci stavby (km 0,860 00 – km 1,700 00), 2.5 Koordinační situaci stavby 

(km 1,700 00 – km 2,161 97), 2.6 Koordinační situaci stavby (km 0,000 00 – km 0,760 00), 
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2.7 Koordinační situaci stavby (km 0,760 00 – km 1,644 42), situaci (k SO 801 – Vegetační úpravy), 

1 Přehlednou situaci stavby, 2.1 Situaci záboru (SO 101 Záborový elaborát), 2.2 Situaci záboru 

(SO 102 Záborový elaborát), 2.3 Situaci záboru (SO 103 Záborový elaborát), 2.4 Situaci záboru 

(SO 103 Záborový elaborát), 2.5 Situaci záboru (SO 103 Záborový elaborát), 2.6 Situaci záboru 

(SO 103 Záborový elaborát), 2.7 Situaci záboru (SO 104 Záborový elaborát), 2.8 Situaci záboru 

(SO 104 Záborový elaborát) a 2.9 Situaci záboru (SO 104 Záborový elaborát), 

 

k SO 101 – II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota: 

2 Situaci (km 0,000 00 – km 0,559 36), 3 Podélný profil (km 0,000 00 – km 0,559 36), 4.1 Vzorové 

řezy (k SO 101 – II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota), 4.2 Vzorové řezy (k SO 101 – II/372 Velké 

Opatovice – Skočova Lhota), 4.3 Vzorové řezy (k SO 101 – II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota), 

4.4 Vzorové řezy (k SO 101 – II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota), 4.5 Vzorové řezy (k SO 101 – 

II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota), 5.1 Charakteristické řezy (km 0,000 00 – km 0,360 00), 

5.2 Charakteristické řezy (km 0,360 00 – km 0,559 36), 6 Propustek v km 0,491 01 a 7 Dopravní 

značení (km 0,000 00 – km 0,559 36), 

 

k SO 102 – II/372 Skočova Lhota – Malá Roudka: 

2 Situaci (km 0,000 00 – km 0,311 66), 3 Podélný profil (km 0,000 00 – km 0,311 66), 4.1 Vzorové 

řezy (k SO 102 – II/372 Skočova Lhota – Malá Roudka), 4.2 Vzorové řezy (k SO 102 – II/372 Skočova 

Lhota – Malá Roudka), 5 Charakteristické řezy (k SO 102 – II/372 Skočova Lhota – Malá Roudka), 

6 Propustek v km 0,003 00 a 7 Dopravní značení (km 0,000 00 – km 0,311 66), 

 

k SO 103 – II/372 Malá Roudka – Svárov: 

2.1 Situaci (km 0,000 00 – km 0,420 00), 2.2 Situaci (km 0,420 00 – km 1,000 00), 2.3 Situaci (km 

1,000 00 – km 1,580 00), 2.4 Situaci (km 1,580 00 – km 2,161 97), 3.1 Podélný profil (km 0,000 00 – 

km 0,760 00), 3.2 Podélný profil (km 0,760 00 – km 1,450 00), 3.3 Podélný profil (km 1,450 00 – km 

2,161 97), 4.1 Vzorové řezy (k SO 103 – II/372 Malá Roudka – Svárov), 4.2 Vzorové řezy (k SO 103 – 

II/372 Malá Roudka – Svárov), 4.3 Vzorové řezy (k SO 103 – II/372 Malá Roudka – Svárov), 

4.4 Vzorové řezy (k SO 103 – II/372 Malá Roudka – Svárov), 4.5 Vzorové řezy (k SO 103 – II/372 Malá 

Roudka – Svárov), 5.1 Charakteristické řezy (km 0,000 00 – km 0,640 00), 5.2 Charakteristické řezy 

(km 0,640 00 – km 1,280 00), 5.3 Charakteristické řezy (km 1,280 00 – km 1,900 00), 

5.4 Charakteristické řezy (km 1,900 00 – km 2,161 97), 6.1 Dopravní značení (km 0,000 00 – km 

0,860 00), 6.2 Dopravní značení (km 0,860 00 – km 1,700 00), 6.3 Dopravní značení (km 1,700 00 – 

km 2,161 97) a 7 Úpravu vtokového a výtokového objektu propustku v km 1,424 24, 

 

k SO 104 – II/372 Svárov – Chlum: 

2.1 Situaci (km 0,000 00 – km 0,560 00), 2.2 Situaci (km 0,560 00 – km 1,200 00), 2.3 Situaci 

(km 1,200 00 – km 1,644 42), 3.1 Podélný profil (km 0,000 00 – km 0,560 00), 3.2 Podélný profil 

(km 0,540 00 – km 1,100 00), 3.3 Podélný profil (km 1,100 00 – km 1,643 94), 4.1 Vzorové řezy 

(k SO 104 – II/372 Svárov – Chlum), 4.2 Vzorové řezy (k SO 104 – II/372 Svárov – Chlum), 4.3 Vzorové 

řezy (k SO 104 – II/372 Svárov – Chlum), 4.4 Vzorové řezy (k SO 104 – II/372 Svárov – Chlum), 

4.5 Vzorové řezy (k SO 104 – II/372 Svárov – Chlum), 5.1 Charakteristické řezy (km 0,000 00 – 

km 0,460 00), 5.2 Charakteristické řezy (km 0,460 00 – km 0,920 00), 5.3 Charakteristické řezy 

(km 0,920 00 – km 1,360 00), 5.4 Charakteristické řezy (km 1,360 00 – km 1,644 42), 6 Propustek 

v km 0,152 11, 7 Propustek v km 0,344 00, 8 Propustek v km 0,615 00, 9 Propustek v km 0,850 00, 
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10 Propustek v km 1,197 34, 11.1 Dopravní značení (km 0,000 00 – km 0,740 00) a 11.2 Dopravní 

značení (km 0,740 00 – km 1,644 42). 

 

Městský úřad Boskovice zhodnotil obsah projektové dokumentace a konstatuje, že předložená 

projektová dokumentace je úplná, přehledná, odpovídá charakteru navrhované stavby, požadavky na 

výstavbu jsou v ní v odpovídající míře splněny a také poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

stavebního záměru. Městský úřad Boskovice rovněž dospěl k závěru, že projektová dokumentace je 

zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, neboť jim svým obsahem zcela odpovídá. 

 

Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. c) 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 posoudil projektovou dokumentaci a konstatuje, že je 

zajištěn příjezd ke stavbě, neboť vzhledem k charakteru stavby, kterým je celková rekonstrukce části 

silnice II/372, bude stavba napojena na stávající pozemní komunikace, tj. ve směru od Velkých Opatovic 

na navazující nerekonstruovanou část silnice II/372 a ve směru od Letovic – Chlumu na silnici II/368, 

případně na místní a veřejně přístupné účelové komunikace v Malé Roudce – Skočově Lhotě, 

v Malé Roudce, či ve Velkých Opatovicích – Svárově. Stavba nevyžaduje vybudování zvláštního 

technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k jejímu řádnému užívání.         

 

Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona posuzoval, zda 

předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. 

 

Městský úřad Boskovice v této souvislosti posoudil doložená závazná stanoviska dotčených orgánů, 

vyjádření či rozhodnutí správních orgánů: 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru 

Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko ze dne 21.03.2017 pod ev. č.: HSBM-2-152-6/2-POKŘ-

2017, 

 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 

4, 602 00 Brno ze dne 18.04.2017 pod č. j.: KHSJM 20478/2017/BK/HOK, 

 stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Územního odboru Blansko, Dopravního inspektorátu, Bezručova 

1895/31, 678 11 Blansko ze dne 20.04.2017 pod č. j.: KRPB-69677-2/ČJ-2017-060106-TES, jehož 

platnost byla prodloužena stanovisky ze dne 27.11.2018 pod č. j.: KRPB-69677-5/ČJ-2017-

060106-TES a ze dne 23.07.2020 pod č. j.: KRPB-133967-2/ČJ-2020-060106, 

 souhrnné závazné stanovisko Městského úřadu Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 

Letovice ze dne 15.05.2017 pod zn.: MLE/02653/17/TO, 

 vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení Městského úřadu Boskovice, 

Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 

16.05.2017 pod zn.: DMBO 7590/2017/TOŽP/Ou, které bylo doplněno a aktualizováno 

vyjádřením k projektové dokumentaci ze dne 15.07.2020 pod zn.: DMBO 14796/2020/TOŽP/MZ,  
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 vyjádření Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru technicko-hospodářského, Zámek 14, 679 

63 Velké Opatovice ze dne 01.06.2017 pod č. j.: MVO 412/2017/THO - Ša, 

 územní rozhodnutí Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru výstavby, Zámek 14, 679 63 

Velké Opatovice ze dne 16.05.2018 pod č. j.: MVO - 568/2018, které nabylo právní moci dne 

18.06.2018, 

 souhlas Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru výstavby, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice 

ze dne 29.01.2019 pod č. j.: MVO - 167/2019, 

 závazné stanovisko – k zásahu do významného krajinného prvku Městského úřadu Boskovice, 

Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 

23.07.2020 pod č. j.: DMBO 15405/2020/TOŽP, 

 závazné stanovisko – souhlas 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 15.03.2018 pod č. j.: DMBO 4130/2018, 

 rozhodnutí o trvalém odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa Městského úřadu 

Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 

Boskovice ze dne 30.11.2018 pod č. j.: DMBO 17280/2018/TOŽP/Ka/221.1.5, které nabylo právní 

moci dne 29.12.2018, 

a dospěl k závěru, že předložené podklady – žádost o stavební povolení, projektová dokumentace 

i ostatní připojené podklady jsou s nimi v souladu, neboť všechna výše uvedená závazná stanoviska 

dotčených orgánů, vyjádření či rozhodnutí správních orgánů s povolením stavby vyslovují souhlas. 

Městský úřad Boskovice tato závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření či rozhodnutí správních 

orgánů zahrnul do podmínek provedení stavby stanovených ve výrokové (závazné) části tohoto 

stavebního povolení, aby tak ve smyslu ust. 18c odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

zabezpečil plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány. 

 

Městský úřad Boskovice doplňuje, že stavebník v rámci stavebního řízení nedoložil povolení ke kácení 

dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. Městský úřad Boskovice k tomu uvádí, že povinnost doložit pro účely stavebního řízení 

povolení ke kácení dřevin sice stavebníkovi přímo nestanoví žádný právní předpis, nicméně 

z projektové dokumentace vyplývá, že v rámci realizace stavby dojde k nutnosti kácení dřevin, a to 

solitérních dřevin i dřevin tvořících březovou a lipovou alej, které takovému povolení podléhají. 

Z tohoto důvodu Městský úřad Boskovice ve smyslu ust. § 18c odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů stanovil stavebníkovi jako jednu z podmínek pro provedení stavby získání 

pravomocného povolení ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ještě před její samotnou realizací, viz výroková část stavebního 

povolení, bod 7) Stanovení podmínek pro provedení stavby.  

 

Městský úřad Boskovice dále uvádí, že s povolením ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů přímo souvisí i souhlas 

příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu dle ust. § 12 odst. 2 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že mu v daném 

případě musí předcházet a podmiňovat ho. Rovněž z tohoto důvodu Městský úřad Boskovice ve smyslu 

ust. § 18c odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
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opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů stanovil stavebníkovi jako jednu z podmínek 

pro provedení stavby získání tohoto pravomocného souhlasu ještě před její samotnou realizací, viz 

výroková část stavebního povolení, bod 6) Stanovení podmínek pro provedení stavby. Městský úřad 

Boskovice tak rovněž zohlednil požadavek vyplývající z ust. § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého zásahy do krajinného rázu, 

zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 

měřítko a vztahy v krajině. 

 

Městský úřad Boskovice výše uvedený způsob stanovení podmínek pro provedení stavby v podobě 

získání povolení ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů a získání souhlasu k zásahu do krajinného rázu dle ust. § 12 odst. 2 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zvolil také s ohledem na to, 

že jak řízení o povolení ke kácení dřevin, tak řízení o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu mají 

charakter samostatných správních řízení, která sama o sobě nepodmiňují ukončení stavebního řízení 

v podobě vydání stavebního povolení. 

 

Městský úřad Boskovice dále v souladu s ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona rovněž ověřil účinky 

budoucího užívání stavby. 

 

Městský úřad Boskovice v této souvislosti posoudil žádost o stavební povolení, projektovou 

dokumentaci a další připojené podklady, zejm. stanoviska dotčených orgánů a konstatuje, že stavba 

bude umístěna na veřejných i soukromých pozemcích, avšak zásah do soukromých pozemků je 

vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nevyhnutelný. Městský úřad Boskovice pozitivně hodnotí 

skutečnost, že v rámci stavby nebudou prováděny žádné demolice, stavba nebude mít negativní vliv 

na okolní pozemky, realizací stavby nedojde ke změně využití území, ani nebude negativně ovlivněna 

krajina, zdraví obyvatel a životní prostředí, naopak rekonstrukcí a modernizací silnice II/372 dojde ke 

snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Městský úřad Boskovice dále 

uvádí, že v rámci realizace stavby budou vznikat odpady ze stavebních prací a při užívání 

zrekonstruované silnice II/372 budou vznikat odpady z běžného znečištění a při údržbě komunikací, 

avšak obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy. 

Městský úřad Boskovice dále pozitivně hodnotí skutečnost, že odtokové poměry v území nebudou 

stavbou změněny a při užívání zrekonstruované silnice II/372 nebudou vznikat odpadní vody, přičemž 

stavba nebude mít vliv ani na kvalitu povrchových a podzemních vod. Městský úřad Boskovice dále 

uvádí, že posoudil i to, že stavba navazuje na stávající dopravní systém a nijak ho nezmění, naopak 

rekonstrukce a modernizace silnice II/372 přispěje k pozitivnímu dopadu na časovou náročnost 

případných zásahů jednotek záchranného systému.  

Městský úřad Boskovice dále uvádí, že realizace stavby si sice vyžádá trvalé odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu o celkové výměře 6 198 m2, avšak rozsah tohoto trvalého odnětí je 

vzhledem k charakteru a rozsahu stavby omezen na nezbytné minimum. Realizace stavby si rovněž 

vyžádá trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 765 m2, avšak i v tomto 

případě je rozsah trvalého odnětí vzhledem k charakteru a rozsahu stavby omezen na nezbytné 

minimum. 

Městský úřad Boskovice dále uvádí, že v rámci realizace stavby dojde k nutnosti kácení dřevin 

rostoucích mimo les, a to solitérních dřevin i dřevin tvořících březovou a lipovou alej. Kácení dřevin se 
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týká Etapy 1 SO 101 II/372 Velké Opatovice – Skočova Lhota, kde má dojít ke kácení jednoho stromu. 

Dále se týká Etapy 3 SO 103 II/372 Malá Roudka – Svárov, kde má dojít především ke kácení březové 

aleje, která z větší části zasahuje do tělesa silnice II/372, zejm. odvodňovacího systému, a proto je 

nutné z důvodu správné funkce odvodnění větší část aleje odstranit. Dále se kácení dřevin týká Etapy 

4 SO 104 II/372 Svárov – Chlum, kde má dojít především ke kácení části lipové aleje, která se nachází 

v části úseku v délce cca 520 m v těsné blízkosti vozovky silnice II/372. Kořeny stromů zde zvedají okraje 

vozovky a způsobují trhliny a nerovnosti. V této části má silnice II/372 šířku vozovky pouze 4,50 m, 

a proto je daný úsek z hlediska provozu na pozemních komunikacích velmi nebezpečný, neboť při jízdě 

hrozí střet se stromy či protijedoucími vozidly. Při míjení protijedoucí nákladních vozidel je nutno téměř 

zastavit. Kácení dřevin se dále týká solitérních dřevin. Městský úřad Boskovice uvádí, že vzhledem 

k výše uvedeným skutečnostem, zejm. s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 

je kácení dřevin při realizaci stavby z technického hlediska nezbytně nutné, přičemž současně je třeba 

zohlednit i fakt, že rozsah kácení je omezen na nezbytné minimum, kdy např. u lipové aleje má být 

pokácena pouze její pravá strana ve směru staničení. Městský úřad Boskovice dále současně pozitivně 

zhodnotil i skutečnost, že za pokácené stromy je navržena náhradní výsadba, viz Technická zpráva 

(k SO 801 – Vegetační úpravy), která je součástí projektové dokumentace.  

 

Městský úřad Boskovice dále posoudil žádost o stavební povolení, projektovou dokumentaci i ostatní 

připojené podklady ve vztahu ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům, zejm. pak: 

 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. 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 žádost o stavební povolení, projektová dokumentace i ostatní 

připojené podklady jsou v souladu s požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích právních 

předpisů, neboť plně odpovídají jejich ustanovením. 

 

Městský úřad Boskovice dále posoudil žádost o vydání stavebního povolení, předloženou projektovou 

dokumentaci i ostatní připojené podklady ve vztahu ke zvláštním právním předpisům, zejm. pak: 

 zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášce 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů,  

 zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 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. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 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,  

 zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 
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 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. 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, 

 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. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

a po jejich posouzení dospěl k závěru, že žádost o stavební povolení, projektová dokumentace i ostatní 

připojené podklady jsou v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, neboť plně odpovídají 

jejich ustanovením. 

 

Městský úřad Boskovice dále posoudil vyjádření a stanoviska odborného lesního hospodáře, správců 

toků a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury: 

 vyjádření ke stavbě státního podniku Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora ze 

dne 05.04.2017 pod č. j.: LCR144/000640/2017 (vyjádření odborného lesního hospodáře), 

 vyjádření ke stavbě státního podniku Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové, Správa toků – Oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 

Vsetín ze dne 30.03.2017 pod č. j.: LCR957/001671/2017, jehož platnost byla prodloužena 

vyjádřením ze dne 29.06.2020 pod č. j.: LCR957/004354/2020 (vyjádření správce toků), 

 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., IČO: 04084063, 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 25.06.2020 pod č. j.: 679304/20, 

 stanovisko státního podniku Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

ze dne 14.07.2020 pod zn.: PM-25911/2020/5203/FM,  

 vyjádření pro stavební řízení společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 

IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 

Boskovice ze dne 05.08.2020 pod č. j.: V / 20, 

 vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 

602 00 Brno ze dne 15.02.2021 pod zn.: S46170–27029010 

a dospěl k závěru, že žádost o stavební povolení, projektová dokumentace i ostatní připojené podklady 

jsou s nimi v souladu, neboť všechna výše uvedená vyjádření a stanoviska odborného lesního 

hospodáře, správců toků a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury s povolením stavby 

vyslovují souhlas. Městský úřad Boskovice tato vyjádření a stanoviska odborného lesního hospodáře, 

správce toků a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury zahrnul do podmínek provedení 

stavby stanovených ve výrokové (závazné) části tohoto stavebního povolení, aby tak ve smyslu 

ust. 18c odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů zabezpečil plnění uplatněných 

požadavků. Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích odborného lesního hospodáře, správce 

toků a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury, které se netýkají podmínek ochrany 

lesa, vodních toků či technické a dopravní infrastruktury, zakládají soukromoprávní vztah mezi těmito 

subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto stavebním povolení nejsou zezávazňovány. 
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Městský úřad Boskovice dále 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 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 (v daném případě silnice II/372) vyplývá z ust. § 17 odst. 2 zákona 

o pozemních komunikacích, který stanoví, že podle zvláštního právního předpisu lze odejmout nebo 

omezit 

a) 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, 

b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím 

pozemku. 

 

Zvláštním právní předpisem, na který odkazuje ust. § 17 odst. 2 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. 

 

Stavebník, aniž by na základě výše uvedených zákonných ustanovení musel, doložil jako součást 

připojených dokladů k žádosti o stavební povolení také souhlasy podle ust. § 184a stavebního zákona 

uvedené: 

 ve smlouvě o souhlasu k provedení stavebního záměru uzavřené dne 06.02.2019 mezi Správou 

a údržbou silnic JmK a Janem Kozlem (1954), Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice 

a Danou Kozlovou (1959), Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice, 

 ve smlouvě o souhlasu k provedení stavebního záměru uzavřené dne 11.03.2019 mezi Správou 

a údržbou silnic JmK a Pavlem Procházkou (1968), Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice 

a Zdeňkou Procházkovou (1971), Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice, 

 v nájemní smlouvě uzavřené dne 13.03.2019 mezi Správou a údržbou silnic JmK a Janem Hrbatou 

(1948), Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice a Julií Hrbatovou (1952), Malá Roudka 3, 679 63 

Velké Opatovice, 

 ve smlouvě o souhlasu k provedení stavebního záměru uzavřené dne 08.04.2019 mezi Správou 

a údržbou silnic JmK a Ing. Vladimírem Langerem (1953), Holandská 1431/3, Předměstí, 571 01 

Moravská Třebová, 

 v nájemní smlouvě uzavřené dne 29.05.2019 mezi Správou a údržbou silnic JmK a Květoslavem 

Toulem (1977), Chlum 11, 679 61 Letovice, 

 v nájemní smlouvě uzavřené dne 19.07.2019 mezi Správou a údržbou silnic JmK 

a Zdeňkem Ženatým (1967), Svárov 7, 679 63 Velké Opatovice, 

 ve smlouvě o souhlasu k provedení stavebního záměru uzavřené dne 21.09.2019 mezi Správou 

a údržbou silnic JmK a Vítězslavem Toulem (1953), Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice 

a Jitkou Toulovou (1958), Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice, 

 v nájemní smlouvě uzavřené dne 01.12.2019 mezi Správou a údržbou silnic JmK a Marcelou 

Bílkovou (1961), Zázvorkova 2008/4, Stodůlky, 155 00 Praha, Jiřím Hýžou (1963), Horská 1731, 
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756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Romanem Hýžou (1960), č.p. 902, 744 01 Trojanovice, 

Mgr. Dagmar Kuřátkovou (1959), Bajgarova 1216, Kyje, 198 00 Praha a Zdeňkem Stehlíkem 

(1961), Moravská 3103/29, 767 01 Kroměříž, 

 v nájemní smlouvě uzavřené dne 07.07.2019 mezi Správou a údržbou silnic JmK 

a Josefem Havránkem (1960), Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice a Danuší Havránkovou (1965), 

Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice, 

 ve smlouve o budoucích smlouvách uzavřené dne 07.07.2020 mezi Správou a údržbou silnic JmK 

a Josefem Havránkem (1960), Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice. 

 

Městský úřad Boskovice dále uvádí, že ve výrokové části tohoto stavebního povolení v souladu 

s ust. § 18c 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 povolované stavby, 

katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje 

a stanovil podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, 

napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby 

a ochrany životního prostředí. 

 

Městský úřad Boskovice ve výrokové části tohoto stavebního povolení dále v souladu 

s ust. § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů stanovil zabezpečení plnění požadavků 

uplatněných dotčenými orgány a požadavků vlastníků technické a dopravní infrastruktury, uložil 

povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 

provádět, stanovil termín dokončení stavby a za podmínek uvedených v ust. § 119 stavebního zákona 

stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

 

Městský úřad Boskovice ve výrokové části tohoto stavebního povolení dále v souladu 

s ust. § 18c odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů stanovil fáze výstavby, které musí být 

oznámeny speciálnímu stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby a vymezil 

nezbytný rozsah staveniště. Provedení zkušebního provozu a případně podmínky pro jeho provedení 

nebylo třeba stanovit. 

 

 

Vypořádání se s námitkami účastníků řízení 

 

Námitka manželů Josefa a Danuše Havránkových, kterou Městský úřad Boskovice obdržel písemně 

dne 29.05.2019  

Manželé Josef a Danuše Havránkovi touto námitkou vyjádřili nesouhlas s umístěním svodidel na 

pozemku parc. č. 657 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic.  

 

Městský úřad Boskovice k této námitce uvádí, že v Etapě 3 SO 103 II/372 Malá Roudka – Svárov je ve 

staničení km 1,330 00 – 1,427 00 na pravé straně navrženo svodidlo délky 97,00 m z důvodu výšky 

násypu a tvaru "příkopu" koryta občasné vodoteče pod násypem a také z důvodu ochrany řidičů před 

případným najetím do čela propustku. Umístění a délka svodidel se řídí příslušnými technickými 

podmínkami, dle kterých musí být vodidlo navrženo v dostatečné délce, aby se předešlo podjetí vozidla 
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a nárazu do překážky. Hlavním argumentem pro umístění svodidel na uvedeném místě je dle 

projektové dokumentace bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  

 

 

Námitka manželů Vítězslava a Jitky Toulových, kterou Městský úřad Boskovice obdržel písemně dne 

05.06.2019  

Manželé Vítězslav a Jitka Toulovi touto námitkou vyjádřili nesouhlas se stavbou na pozemku 

parc. č. 188/3 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic. 

 

Městský úřad Boskovice k této námitce uvádí, že manželé Vítězslav a Jitka Toulovi dne 21.09.2019 

uzavřeli se Správou a údržbou silnic JmK smlouvu o souhlasu k provedení stavebního záměru na 

pozemku parc. č. 188/3 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic, a proto se tak dříve uplatněná námitka 

stala bezpředmětnou. 

 

 

Vypořádání se s připomínkami účastníků řízení 

 

Připomínka manželů Josefa a Danuše Havránkových, kterou Městský úřad Boskovice obdržel ústně 

při ústním jednání dne 08.08.2019 

Manželé Josef a Danuše Havránkovi touto připomínkou upozornili na zhoršené odtokové poměry na 

soukromých pozemcích a na odvádění vod na pozemky, na které dříve voda netekla, především v Etapě 

3 SO 103 II/372 Malá Roudka – Svárov ve staničení km 1,200 – 1,500 (Otázky: Je tomu tak? Budou 

budovány nové příkopy, propustky apod.? Budou nově odváděny vody na soukromé pozemky?). 

 

Městský úřad Boskovice k této připomínce uvádí, že z projektové dokumentace vyplývá, že dešťové 

vody budou z rekonstruované silnice II/372 svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén do 

nově vybudovaných příkopů. Odvodnění rekonstruované silnice II/372 bude v připomínkovaném 

staničení zajištěno pomocí oboustranného příkopu v úsecích km 1,245 95 – 1,340 00 a km 1,491 20 – 

1,565 96 a km 1,640 – 2,045 00, pravostranného příkopu ve staničení km 1,421 00 – 1,491 20 

a levostranného příkopu ve staničení km 1,208 63 – 1,248 95 a km 1,340 00 – 1,421 00. Ve staničení 

km 1,424 24 bude pročištěn stávající trubní propustek a bude provedena oprava jeho vtoku a výtoku. 

Těmito opatřeními bude zajištěno jak odvodnění rekonstruované silnice II/372, tak odvedení vod 

z přilehlého svahu a pláně a vody nebudou odváděny na soukromé pozemky. 

 

 

Připomínka manželů Josefa a Danuše Havránkových, kterou Městský úřad Boskovice obdržel ústně 

při ústním jednání dne 08.08.2019 

Manželé Josef a Danuše Havránkovi touto připomínkou navrhli vyosení rekonstruované silnice II/372 

směrem doprava (ve směru staničení), tak aby nedošlo k zářezu do svahu přilehlého k pozemkům 

parc. č. 664 a 665 a nebylo tak nutné kácet dva stromy, které jsou navrženy ke kácení a vyskytují se na 

hranici pozemku parc. č. 665 a pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje, to vše v kat. území Svárov 

u Velkých Opatovic (Otázky: Proč je komunikace navržena právě tímto způsobem a lze komunikaci 

požadovaným způsobem odsunout? Proč je nutné stromy pokácet?).  
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Městský úřad Boskovice k této připomínce uvádí, že z projektové dokumentace vyplývá, že vedení 

rekonstruované silnice II/372 je navrženo jak v optimálním pozemkovém koridoru, tak rovněž 

v optimální trase vzhledem k technologii oprav. Při návrhu optimalizace trasy (osové vedení v lepších 

parametrech, než jsou současné) by byla zvolena spíše varianta ještě většího zářezu do svahu. Případné 

posunutí směrem vpravo by vyvolalo nutnost budování nového tělesa v místě stávající občasné 

vodoteče. S velkou pravděpodobností by v tomto úseku vznikly nové geologické poměry (zavodněné 

území), které by si vyžádaly ekonomicky náročné řešení (vybudování opěrné zdi, kompletní změnu 

technického řešení propustku). Zřízení zářezu je navrženo v nejmenší možné míře a v podstatě 

upravuje dlouhodobě neřešený stav. Absence příkopu je v tomto místě nepřípustná a dlouhodobě 

dochází k podmáčení konstrukce vozovky ze svahu nad vozovkou. Kácení stromů by tedy bylo nutné 

i při vyosení předmětné části silnice II/372.  

 

 

Připomínka manželů Josefa a Danuše Havránkových, kterou Městský úřad Boskovice obdržel ústně 

při ústním jednání dne 08.08.2019 

Manželé Josef a Danuše Havránkovi touto připomínkou navrhli snížení rychlosti na 70 km/h v  Etapě 3 

SO 103 II/372 Malá Roudka – Svárov ve staničení km 1,8 – 2,162 a dále vznesli požadavek na výstavbu 

chodníku ve staničení km 1,8 – 2,162 vlevo a na stavbu vhodného tělesa pro přecházení, včetně zálivu 

pro autobusovou dopravu, zejm. z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu (chodců) 

pohybujících se po silnici II/372 (Otázky: Kdo podá podnět k osazení dopravního značení v místě 

dotčeného pozemku a v místě sjezdu ze silnice II/372 „k Nečasům“, Městský úřad, Odbor dopravy?) 

 

Městský úřad Boskovice k této připomínce uvádí, že dle vyjádření Správy a údržby silnic JmK město 

Velké Opatovice nevzneslo podnět ani požadavek na výstavbu chodníku ani vhodného tělesa pro 

přecházení, popř. na přípravu možného budoucího vybudování chodníků v dotčené lokalitě. Tyto 

požadavky nebyly vzneseny ani v rámci územního řízení vedeného Městským úřadem Velké Opatovice. 

Městský úřad Boskovice dále uvádí, že předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/372, a proto se 

v projektové dokumentaci neřeší výstavba chodníků, tělesa pro přecházení či zálivu pro autobusovou 

dopravu. Požadavek na snížení rychlosti v inkriminovaném úseku lze řešit v samostatně vedeném řízení 

na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u příslušného 

správního orgánu, kterým je Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy. Podání žádosti o stanovení 

místní úpravy provozu, příp. další žádosti na budování dopravní infrastruktury lze projednat s orgánem 

vykonávajícím místní samosprávu, tj. městem Velké Opatovice.       

 

 

Připomínka Josefa Havránka, kterou Městský úřad Boskovice obdržel ústně při ústním jednání dne 

08.08.2019 

Josef Havránek touto připomínkou upozornil na to, že mu jako vlastníku pozemku parc. č. 665 

v kat. území Svárov u Velkých Opatovic v rámci vyměřování geometrického plánu nebyla ze strany 

zhotovitele, tj. společnosti Hloušek s.r.o., IČO: 15549721, Vančurova 3361/56, 615 00 Brno doručena 

„výzva k účasti na geodetickém zaměření“. 

 

Městský úřad Boskovice k této připomínce uvádí, že se přímo netýká stavebního řízení nebo činnosti 

speciálního stavebního úřadu při jeho vedení, ale týká se přípravy podkladů pro zpracování projektové 

dokumentace ve vztahu k určení pozemků dotčených stavbou. Geometrický plán pro rozdělení 
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pozemků a změnu hranice pozemků č. 111-174/2018 vyhotovený společností Hloušek s.r.o., 

IČO: 15549721, Vančurova 3361/56, 615 00 Brno byl Josefu Havránkovi předán ze strany Správy 

a údržby silnic JmK a je jako příloha součástí smlouvy o budoucích smlouvách uzavřené dne 07.07.2020 

mezi Josefem Havránkem a Správou a údržbou silnic JmK. 

 

 

Připomínky Hany Rozbořilové, které Městský úřad Boskovice obdržel písemně dne 20.10.2020 

(obsažené v písemnosti ze dne 16.10.2020 označené jako „ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí Městského 

úřadu Boskovice, Odbor dopravy, ze dne 24. 09. 2020, č.j. 19879/2020/DOP“)  

Hana Rozbořilová v první připomínce poukazuje na to, že stavbou není zajištěna bezpečnost účastníků 

silničního provozu (chodců) pohybujících se po silnici II/362, přinejmenším v úseku SO 103, staničení 

km 1,8 – 2,162, a to zejm. v místě dotčeného pozemku parc. č. 657/1 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic 

a v místě sjezdu z II/372 „k Nečasům“. 

Parametry pozemní komunikace nevyhovují ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví 

obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace, což je v rozporu se zákonem. 

Hana Rozbořilová v první připomínce dále znovu poukazuje na zajištění bezpečnosti silničního provozu 

(chodců) pohybujících se po silnici II/362, a to v úseku, který je předmětem „rozhodnutí – stavebního 

povolení“ (např. prověření možnosti zřízení autobusové zastávky a pod).  

Hana Rozbořilová dále uvádí, že pozemky pod silnicí II/362 jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje, 

a proto by město Velké Opatovice muselo požadavek na výstavbu chodníků uplatnit u Jihomoravského 

kraje, neboť město nemá v dané lokalitě potřebné pozemky v souběhu se silnicí a požadavek na řešení 

chodníků v rozsahu zastavěného území místní části Svárov u Velkých Opatovic byl uplatněn při jednání 

o návrhu Územního plánu Města Velké Opatovice dne 26. 2. 2020. 

Místa sjezdů ze silnice II/362 k rodinným domům a jejich dopravní napojení nejsou dostatečně 

zajištěna z hlediska bezpečnosti a jejich provedení neodpovídá dnešnímu legislativně-právnímu 

a normovému stavu. Konkrétně se jedná o místa sjezdu k zajištění dopravního připojení těchto 

rodinných domů: 

- p. č. st. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba s č.p. 34 (rodinný dům) 

prostřednictvím pozemku p.č. 676 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Města 

Velké Opatovice 

- p. č. st. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba s č.p. 2 (rodinný dům) 

prostřednictvím pozemku p.č. 671/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví 

Havránek Josef 

- p. č. st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba s č.p. 33 (rodinný dům) 

prostřednictvím pozemku p.č. 671/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví 

Havránek Josef 

 

Městský úřad Boskovice k této první připomínce uvádí, že na základě provedeného stavební řízení 

a posouzení všech podkladů pro rozhodnutí ve věci dospěl k jednoznačnému závěru, že stavba nazvaná 

dle projektové dokumentace „II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány“ je zcela způsobilá k tomu, 

aby ji podle ust. § 67 a násl. správního řádu, ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů bylo možné povolit. Městský úřad Boskovice nesdílí obavy 

Hany Rozbořilové o zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Městský úřad 
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Boskovice totiž po posouzení všech podkladů pro rozhodnutí musel konstatovat, že žádost o stavební 

povolení, projektová dokumentace i ostatní připojené podklady jsou v souladu s požadavky všech 

dotčených právních předpisů i technických norem, neboť plně odpovídají jejich ustanovením, a to 

včetně vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, v účinném znění. Hana Rozbořilová navíc vůbec neuvedla, v čem by měla stavba být 

v rozporu s touto vyhláškou a neuvedla ani to, v čem neodpovídají právním předpisům či technickým 

normám jí uváděná připojení sousedních nemovitostí. Městský úřad Boskovice dále uvádí, že dle ust. 

§ 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, je to Policie České republiky, kdo vykonává státní správu ve věcech bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemních komunikacích a Policie České republiky vydala k projektové 

dokumentaci pro stavební povolení kladné stanovisko ze dne 20.04.2017 pod č. j.: KRPB-69677-2/ČJ-

2017-060106-TES, jehož platnost byla prodloužena stanovisky ze dne 27.11.2018 pod č. j.: KRPB-

69677-5/ČJ-2017-060106-TES a ze dne 23.07.2020 pod č. j.: KRPB-133967-2/ČJ-2020-060106. 

Městský úřad Boskovice k této první připomínce dále uvádí, že se nemůže vyjadřovat 

k případnému jednání mezi městem Velké Opatovice a Jihomoravským krajem ve věci pozemků, na 

kterých by bylo možné u silnice II/372 postavit chodníky v rozsahu zastavěného území ve Velkých 

Opatovicích – Svárově a rovněž se nemůže vyjadřovat k návrhu na výstavbu chodníku, který měl být 

uplatněn při jednání o návrhu územního plánu města Velké Opatovice dne 26.02.2020. 

 

Hana Rozbořilová ve druhé připomínce poukazuje na to, že pozemek parc. č. 657 v k.ú. Svárov 

u Velkých Opatovic již neexistuje, neboť došlo k jeho rozdělení na pozemky 657/1 a 657/2.  

 

Městský úřad Boskovice k této druhé připomínce uvádí, že pozemek parc. č. 657 v k.ú. Svárov u Velkých 

Opatovic již opravdu neexistuje, neboť došlo k jeho rozdělení na pozemky 657/1, 657/2 a 657/3 

v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic a tato skutečnost byla v následném stavebním řízení zohledněna. 

 

 

Připomínky Hany Rozbořilové, které Městský úřad Boskovice obdržel písemně dne 09.06.2021 

(obsažené v písemnosti ze dne 08.06.2021 označené jako „Odvolání proti usnesení Městského úřadu 

v Boskovicích ze dne 27. 5. 2021, č .j. DMBO 10745/2021/DOP“) 

Hana Rozbořilová v první připomínce poukazuje na to, že chtěla dne 02.06.2021 prostřednictvím svého 

zástupce RNDr. Hynka Skořepy nahlédnout do spisu, avšak spis na speciálním stavebním úřadu nebyl 

k dispozici. RNDr. Hynek Skořepa mohl do spisu nahlédnout a informovat Hanu Rozbořilovou až dne 

07.06.2021. 

 

Městský úřad Boskovice k této připomínce uvádí, že zmocněnec Hany Rozbořilové RNDr. Hynek 

Skořepa se na Městský úřad Boskovice dne 02.06.2021 dostavil za účelem nahlédnutí do spisu bez 

předchozí domluvy nebo ohlášení, ale spis mu bohužel nemohl být předložen k nahlédnutí vzhledem 

k nepřítomnosti vedoucího Odboru dopravy na pracovišti (z důvodu vedení ústního jednání a místního 

šetření mimo Boskovice). Tato situace byla RNDr. Hynku Skořepovi ze strany Městského úřadu 

Boskovice vysvětlena a současně mu byl jako termín k nahlédnutí do spisu nabídnut hned následující 

den, což ale odmítl a do spisu nahlédl až 07.06.2021, kdy mu také byly pořízeny kopie ze spisu. 

Haně Rozbořilové tak bylo prostřednictvím jejího zmocněnce RNDr. Hynka Skořepy sice umožněno 

nahlédnout do spisu později, avšak v žádném případě nebyla zkrácena na svých právech, a to 

i s ohledem na to, že jí jako účastníku řízení dne 02.06.2021 a dokonce ještě ani dne 07.06.2021 
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nezačala běžet lhůta k seznámení se s podklady pro rozhodnutí stanovená v odvoláním napadeném 

usnesení Městského úřadu Boskovice ze dne 27.05.2021 pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, 

č. j.: DMBO 10745/2021/DOP a také s ohledem na to, že v průběhu celého stavebního řízení do spisu 

nahlížela opakovaně, a to buď osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce RNDr. Hynka Skořepy. 

 

Hana Rozbořilová ve druhé připomínce poukazuje na to, že se domnívá, že seznámení se s podklady se 

má dělat na samém závěru správního řízení, aby se účastníci mohli vyjádřit ke všem podkladům pro 

rozhodnutí. Hana Rozbořilová má za to, že v tomto případě doposud nebyly všechny potřebné 

podklady pro rozhodnutí shromážděny – např. doposud nebyl záměr projednán z pohledu ustanovení 

§ 12 zákona č. 114/1992 Sb., kterým je zakotvena ochrana krajinného rázu. 

 

Městský úřad Boskovice k této druhé připomínce uvádí, že v okamžiku vydání písemnosti ze dne 

27.05.2021 pod sp. zn.: SMBO 247/2019 DOP, č. j.: DMBO 10744/2021/DOP, kterou Městský úřad 

Boskovice mj. také oznámil účastníkům řízení shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí, již měl 

tyto podklady shromážděny. Městský úřad Boskovice dále uvádí, že získání souhlasu se zásahem do 

krajinného rázu dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů stanovil pro stavebníka jako jednu z podmínek pro provedení stavby ve výrokové 

části stavebního povolení (viz výroková část stavebního povolení, bod 6) Stanovení podmínek pro 

provedení stavby, v podrobnostech pak příslušná část odůvodnění stavebního povoleni).   

 

 

Připomínky Hany Rozbořilové, které Městský úřad Boskovice obdržel písemně dne 01.07.2021 

(obsažené v písemnosti ze dne 30.06.2021 označené jako „Námitky k řízení o vydání stavebního 

povolení na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „II/372 Velké Opatovice – Chlum, 

extravilány“) 

Hana Rozbořilová v první připomínce poukazuje na to, že dne 11.04.2018 podala u Městského úřadu 

Velké Opatovice námitky v rámci územního řízení na stavbu silnice II/372 Velké Opatovice – Chlum 

extravilány, kterou namítala, že nebyly posouzeny šetrné možnosti rekonstrukce silnice tak, aby byly 

zachovány obě aleje a dotazovala se na návrhy náhradní výsadby.  

 

Městský úřad Boskovice k této první připomínce uvádí, že se nemůže vyjadřovat k průběhu územního 

řízení, které bylo v dané věci vedeno Městským úřadem Velké Opatovice, ani k neposouzení „šetrných 

možnosti rekonstrukce silnice“, jelikož tyto možnosti Hana Rozbořilová nijak blíže specifikovala. 

Městský úřad Boskovice k této připomínce dále uvádí, že návrhy náhradní výsadby jsou popsány 

v projektové dokumentaci (viz např. Průvodní zpráva nebo Technická zpráva k SO 801 – Vegetační 

úpravy), se kterou měla Hana Rozbořilová jako účastník řízení možnost se podrobně seznámit. 

 

Hana Rozbořilová ve druhé připomínce poukazuje na rostoucí dopravní zatížení obce Svárov 

kamionovou dopravou, související mj. s Depem v Malé Roudce, kdy ve Svárově nejsou vybudovány 

chodníky, vozovka je velice úzká a chodci mají problémy s jejím přecházením. Hana Rozbořilová dále 

poukazuje na to, že je nepřípustné, aby při řešení rekonstrukce silnice byly vyňaty intravilány obcí, 

kterými tato silnice prochází. Tyto obce budou po rekonstrukci extravilánových úseků silnice významně 

dopravně zasaženy. 
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Městský úřad Boskovice k této druhé připomínce uvádí, že předmětem stavby, a tudíž celého 

stavebního řízení je rekonstrukce silnice II/372, nikoli výstavba chodníků ve Velkých Opatovicích – 

Svárově. Návrh na vybudování chodníků lze uplatnit u orgánu vykonávajícího místní samosprávu, 

tj. města Velké Opatovice. To stejné platí i pro rekonstrukci intravilánových úseků silnice II/372, kdy 

návrh na jejich rekonstrukci lze uplatnit u vlastníka této silnice, tj. Jihomoravského kraje, resp. Správy 

a údržby silnic JmK. Co se týče možného navýšení dopravy, Městský úřad Boskovice uvádí, že není 

vůbec jisté, že k němu dojde a už vůbec není jisté, že by k němu mělo dojít v přímé souvislosti 

s rekonstrukcí extravilánových úseků silnice II/372. Pokud by se tak v budoucnu opravdu stalo, je 

možné na vzniklou situaci reagovat např. stanovením místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, instalací dopravně-technických zařízení, nebo budováním dalších dopravních staveb 

apod. Městský úřad Boskovice k druhé připomínce ještě doplňuje, že obecně není možné rezignovat 

na provádění rekonstrukcí pozemních komunikací pouze s poukazem na to, že by se na nich čistě 

teoreticky mohla zvýšit intenzita dopravy. 

 

 

Závěr 

Závěrem Městský úřad Boskovice shrnuje, že v rámci stavebního řízení po provedeném vyhodnocení 

všech podkladů pro stavební povolení shledal, že projektová dokumentace je zpracována v souladu 

s územním rozhodnutím, je úplná a přehledná a v odpovídající míře jsou v ní řešeny obecné požadavky 

na výstavbu. Městský úřad Boskovice dále uvádí, že je zajištěn příjezd ke stavbě a stavebníkem 

předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, odborným lesním 

hospodářem, správci toků a vlastníky a správci technické a dopravní infrastruktury. Městský úřad 

Boskovice rovněž dospěl k závěru, že stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů i požadavky zvláštních právních předpisů. Městský úřad Boskovice v rámci 

stavebního řízení rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby. Městský úřad Boskovice doplňuje, že 

se vypořádal se všemi uplatněnými námitkami a připomínkami ze strany účastníků řízení. Městský úřad 

Boskovice v průběhu stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, 

a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto stavebního povolení a předmětnou stavbu 

povolil. 

 

Poučení 

Dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti 

v řízení doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 

účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení 

doručují postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; 

účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) 

až d) stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým 

počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou 

vyhláškou podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům 

a účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem 

účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle 

ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v 

katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

 



sp. zn.: SMBO  247/2019 DOP 
č. j.: DMBO 16596/2021/DOP 

39 

 

Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí (stavební povolení) 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 

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 (stavebnímu povolení) mohou účastníci 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 (stavebního 

povolení), jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí 

(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 (stavebnímu povolení) 

směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí (stavebního povolení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 

rozsahu odvolatel rozhodnutí (stavební povolení) napadá, platí, že se domáhá zrušení celého 

rozhodnutí (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. 
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Podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbude platnosti, jestliže do dvou let 

ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může 

speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. 

Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti 

též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého 

záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 

Provedení stavby v rozporu s ust. § 108 stavebního zákona fyzickou, právnickou osobou nebo 

podnikající fyzickou osobou jako stavebníkem bez 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 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.  

 

Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

se nevyměřuje. 

 

 

 

 

 

   

    

     

 

 

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil v. r. 

vedoucí Odboru dopravy 

(opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem) 

 

otisk 
úředního 

razítka 
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Toto stavební povolení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Boskovice, Obecního úřadu Malá Roudka, Městského úřadu Velké Opatovice a Městského úřadu 
Letovice. Stavební povolení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
 
Vyvěšeno dne ............................                                                                    Sejmuto dne.............................. 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí stavebního povolení    

 

Přílohy 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru 

Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko ze dne 21.03.2017 pod ev. č.: HSBM-2-152-6/2-POKŘ-

2017 

 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 

4, 602 00 Brno ze dne 18.04.2017 pod č. j.: KHSJM 20478/2017/BK/HOK 

 stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Územního odboru Blansko, Dopravního inspektorátu, Bezručova 

1895/31, 678 11 Blansko ze dne 20.04.2017 pod č. j.: KRPB-69677-2/ČJ-2017-060106-TES, jehož 

platnost byla prodloužena stanovisky ze dne 27.11.2018 pod č. j.: KRPB-69677-5/ČJ-2017-

060106-TES a ze dne 23.07.2020 pod č. j.: KRPB-133967-2/ČJ-2020-060106 

 souhrnné závazné stanovisko Městského úřadu Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 

Letovice ze dne 15.05.2017 pod zn.: MLE/02653/17/TO 

 vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení Městského úřadu Boskovice, Odboru 

tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 

16.05.2017 pod zn.: DMBO 7590/2017/TOŽP/Ou, které bylo doplněno a aktualizováno 

vyjádřením k projektové dokumentaci ze dne 15.07.2020 pod zn.: DMBO 14796/2020/TOŽP/MZ  

 vyjádření Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru technicko-hospodářského, Zámek 14, 

679 63 Velké Opatovice ze dne 01.06.2017 pod č. j.: MVO 412/2017/THO - Ša 

 územní rozhodnutí Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru výstavby, Zámek 14, 679 63 Velké 

Opatovice ze dne 16.05.2018 pod č. j.: MVO - 568/2018, které nabylo právní moci dne 

18.06.2018 

 souhlas Městského úřadu Velké Opatovice, Odboru výstavby, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice 

ze dne 29.01.2019 pod č. j.: MVO - 167/2019 

 závazné stanovisko – k zásahu do významného krajinného prvku Městského úřadu Boskovice, 

Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice ze dne 

23.07.2020 pod č. j.: DMBO 15405/2020/TOŽP 

 závazné stanovisko – souhlas 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 15.03.2018 pod č. j.: DMBO 4130/2018 

 rozhodnutí o trvalém odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa Městského úřadu 

Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 
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Boskovice ze dne 30.11.2018 pod č. j.: DMBO 17280/2018/TOŽP/Ka/221.1.5, které nabylo právní 

moci dne 29.12.2018 

 vyjádření ke stavbě státního podniku Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora ze 

dne 05.04.2017 pod č. j.: LCR144/000640/2017 (vyjádření odborného lesního hospodáře) 

 vyjádření ke stavbě státního podniku Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové, Správa toků – Oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 

Vsetín ze dne 30.03.2017 pod č. j.: LCR957/001671/2017, jehož platnost byla prodloužena 

vyjádřením ze dne 29.06.2020 pod č. j.: LCR957/004354/2020 (vyjádření správce toků) 

 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., IČO: 04084063, 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 25.06.2020 pod č. j.: 679304/20 

 stanovisko státního podniku Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

ze dne 14.07.2020 pod zn.: PM-25911/2020/5203/FM  

 vyjádření pro stavební řízení společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 

IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 

Boskovice ze dne 05.08.2020 pod č. j.: V / 20 

 vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 

00 Brno ze dne 15.02.2021 pod zn.: S46170–27029010 

 

Rozdělovník 

Účastník řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona (datovou schránkou): 

 Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 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 řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona (datovou schránkou nebo doporučeně 

na dodejku): 

 obec Malá Roudka, IČO: 00841889, Malá Roudka 27, 679 63 Velké Opatovice, 

 město Velké Opatovice, IČO: 00281247, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, 

 Ing. Vladimír Langer (1953), Holandská 1431/3, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, 

 Bc. Bronislav Pražák 1976), Vinohradní 2672/13, 690 03 Břeclav, 

 Mgr. Šárka Ježová (1988), Malá Roudka 35, 679 63 Velké Opatovice, 

 Jan Kozel (1954), Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice, 

 Dana Kozlová (1959), Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice,  

 Pavel Procházka (1968), Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice, 

 Zdeňka Procházková (1971), Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice, 

 Jan Hrbata (1948), Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice,  

 Julie Hrbatová (1952), Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice, 

 Josef Havránek (1960), Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice, 

 Danuše Havránková (1965), Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice,  

 Květoslav Toul (1977), Chlum 11, 679 61 Letovice,  

 Zdeněk Ženatý (1967), Svárov 7, 679 63 Velké Opatovice,  

 Marcela Bílková (1961), Zázvorkova 2008/4, Stodůlky, 155 00 Praha,  
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 Jiří Hýža (1963), Horská 1731, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  

 Roman Hýža (1960), č.p. 902, 744 01 Trojanovice,  

 Mgr. Dagmar Kuřátková (1959), Bajgarova 1216, Kyje, 198 00 Praha,  

 Zdeněk Stehlík (1961), Moravská 3103/29, 767 01 Kroměříž,  

 Vítězslav Toul (1953), Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice, 

 Jitka Toulová (1958), Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice 

 

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona (datovou schránkou): 

 CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha,  

 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, 

 město Velké Opatovice, IČO: 00281247, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice 

 

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami 

evidovanými v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou): 

 parc. č. 316/2, 2293/1, 2296, 2300, 2301/2 v k.ú. Velké Opatovice [779237], 

 parc. č. 72/5, 72/38, 588, 589, st. 27, rodinný dům č. p. 10, 31, st. 35, rodinný dům č. p. 22, 3, 

4/1, 4/2, 5, 6, 13/2, 13/3, 13/4, 22/1, 24, 25, 63/1, 63/3, 68/1, 68/5, 68/7, 68/9, 68/13, 68/18, 

68/28, 68/29, 68/31, 72/9, 72/10, 72/13, 72/29, 78/1, 555/3, 555/7, 555/8, 555/9, 555/12, 

555/14, 555/35, 557/2, 557/5, 557/6, 557/7, 557/9, 557/10, 557/11 557/13, 557/14, 561/1, 

561/2, 561/3, 561/5, 561/6, 561/7, 561/8, 561/9, 561/18, 586, 589, 590/3, 68/20, 68/26, 68/27, 

68/29, 68/34, 68/37, 72/5, 72/7, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 72/14, 72/17, 72/19, 72/20, 72/21, 

72/22, 72/23, 72/24, 72/25, 72/26, 72/27, 72/28, 72/38, 72/41, 72/42, 72/15, 72/16, 68/24, 586, 

36, 63, st. 83, rodinný dům č. p. 35, 64/1, 64/6, 66, 67, 68/9, 68/11, 68/15, 68/18, 68/24, 68/28, 

69/1, 69/2, 69/3, 561/3, 585, 610, 557/14, 555/1, 557/4, 581, 582 v kat. území Skočova Lhota 

[690252], 

 parc. č. 469, 481/3, 470/1, 487/2, st. 71, rodinný dům č. p. 35, st. 60, rodinný dům č. p. 33, 470/2, 

471, st. 59, rodinný dům č. p. 31, 465, 466, 60/1, 426/2, 449/3, 459/3, 461, 462, 463, 465, st. 26, 

rodinný dům č. p. 9, st. 27, rodinný dům č. p. 18, st. 28, rodinný dům č. p. 21, st. 30/1, rodinný 

dům č. p. 30, 24, 27, 29, 31, 39, 40, 42/3, 43, 126/1, 133, 262/111, 262/117, 273/1, 273/2, 273/3, 

273/4, 273/5, 276/2, 276/4, 363/1, 363/2, 363/3, 365, 368/2, 368/3, 369/2, 371/4, 374, 386/5, 

386/6, 386/7, 386/11, 386/13, 386/14, 386/15, 386/16, 419/1, 419/2, 419/3, 419/10, 439/1, 

439/2, 449/5, 449/7, 1276/2, 1276/11, 363/2, 368/1, 369/1, 371/2, 386/2, 276/1, 276/3, 361/2, 

370, 371/2, 386/2, 445 v kat. území Malá Roudka [690244], 

 parc. č. 487/1, 487/2, 1377, 1378/1, 1276/11, 1276/3, 1276/4, 1276/6,  1276/7, 1307/1, 1311/2, 

1314/1, 1321/2, 1322/1, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1279/4, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1291/1, 

1291/2, 1296/2, 1296/3, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/6, 1303, 1304/1, 1308, 1309, 1310, 

1311/1, 1314/2, 1315, 1320, 1321/1, 1325, 1329/1, 1329/2, 1392, 1393/2, 1330/2, 1331/1, 

1333/1, 1311/2, 1110/80, 1110/81, 1110/82, 1110/83, 1110/84, 1110/85, 1110/86, 1110/88, 

1110/90, 1272/1, 1272/18, 1272/21, 1272/22, 1272/23, 1272/24, 1272/27, 1272/28, 1272/29, 

1272/30, 1272/34, 1272/35, 1276/2, 1276/7, 1276/8, 1276/9, 1276/10, 1300/4, 1307/2, 1324, 

1329/2, 1329/3, 1330/1, 1331/2, 1334/2, 1334/3, 1340/1, 1340/2, 1340/3, 1340/4, 1340/5, 

1340/6, 1389/2, 1391/2 v kat. území Velká Roudka [778605], 
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 parc. č. 659/1, 551/1, 488/1, 657/1, 320/2, 488/7, 530/1, 630/1, 640/1, 641/1, 645, 646, 647/1, 

661, 662/1, 663/1, 668, 670, 671/1, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 651/1, 650/1, 376/1, 376/3, 

376/4, 376/13, 649, 652, 600, 604, 615, 617, 618, 621, 624, 626, 58, 318/2, 318/4, 672, 673, 675, 

677, 678, 682, 683, 684, 685, 687, 689, 690, 692, 693, 498/1, 499, 516/1, 664/1, 666, 3/2, 188/1, 

551/2, 553/2, 568/1, 569/1, 570/1, 571, 578, 718, 721/1, 722, 723/1, 739/1, 740/1, 750, 751, 

756, st. 41, rodinný dům č. p. 28, 42/7, 42/10, 530/1, 573/1, 573/2, 572/1, 567/1, 561/2, 564/1, 

556, 558, 559, 560, 552/1, 557, 562, 563, 564/1, 564/2, 552/1, 578, 752, 758, 761, 765, 766, 771, 

773, 774, 775, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 739/1, 740/1, 

741/1, 721/1 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902], 

 parc. č. 1006/2 v kat. území Kochov [667765], 

 parc. č. 267/8, 267/13, 267/59, 270/5, 276/3, 276/4, 276/13, 276/15, 276/19, 276/20, 276/22, 

333/2, 335/1, 335/2, 337/6, 338/1, 338/2, 338/3, 338/5, 338/6, 341/1, 267/6, 267/59, 267/69, 

267/56, 267/60, 267/29, 267/8 v kat. území Chlum u Letovic [651583] 

 

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. f) stavebního zákona vymezení pozemky evidovanými 

v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou): 

 parc. č. 13/3, 25, 555/8, st. 83, 610 v kat. území Skočova Lhota [690252], 

 parc. č. 470/1, 426/2, 461, 462, st. 26, 24, 43, 419/2 v kat. území Malá Roudka [690244], 

 parc. č. 674, st. 41, 556, 775 v kat. území Svárov u Velkých Opatovic [759902], 

 parc. č. 337/6, 338/3 v kat. území Chlum u Letovic [651583]      

 

Dotčené orgány (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku): 

 Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 

680 01 Boskovice 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko,  

Dopravní inspektorát, Bezručova 1895/31, 678 11 Blansko  

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 

Blansko 

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

 Městský úřad Letovice, Technický odbor, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice 

 Městský úřad Velké Opatovice, Odbor technicko-hospodářský, Zámek 14, 679 63 

Velké Opatovice 

 

 

 

Vypraveno dne 

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