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Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně, funkčně
a místně příslušný speciální stavební úřad, podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním úřadu („stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), v souladu s ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 16.11.2018 podal Jihomoravský kraj,
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, zastoupený Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 709 32 581, Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno, (dále „také stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání
I. Podle ust. § 115 stavebního zákona
povoluje
stavbu nazvanou dle projektové dokumentace II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány, (dále
také „stavba“) umístěné na pozemcích parc. č. 587/1, 72/10, 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, 557/15 v k.ú.
Skočova Lhota, 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, 386/7 v k.ú. Malá Roudka, 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, 1307 v k.ú. Velká Roudka, 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, 721
v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, 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 k.ú. Chlum u Letovic.
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Předmětem stavebního povolení je realizace celkové rekonstrukce pozemní komunikace nazvané dle
pasportu silnic Jihomoravského kraje silnice II/372 Jevíčko – V. Opatovice – Chlum (dále jen „silnice
II/372“) v extravilánovém úseku mezi městem Velké Opatovice a městem Letovice, místní částí
Chlum, včetně úprav stávajících sjezdů, propustků a příkopů.
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:
Nová komunikace bude kopírovat původní silnici. 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. Niveleta nové komunikace
bude oproti stávající niveletě zvýšena o 0,10 m. Dešťové vody budou z komunikace svedeny příčným
a podélným sklonem na přilehlý terén a do nově vybudovaných příkopů. Po pravé straně komunikace
v celé délce bude 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. V km staničení 0,491 01 bude stávající
propustek opraven. Celková délka propustku je 9,278 m, DN 600 mm. V km staničení 0,000 00 –
0,160 00 a v km staničení 0,480 00 – 0,559 36 vlevo bude osazeno svodidlo. V km staničení 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.
Etapa 2 SO 102 silnice II/372 Skočova Lhota – Malá Roudka:
Nová komunikace bude kopírovat původní silnici. Celková délka úpravy je 311,66 m o proměnné šíři
6,50 – 6,75m s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11+.
Ve směrovém oblouku bude jízdní pás rozšířen dle poloměru oblouku. Od začátku úseku do staničení
km 0,216 82 bude šíře jízdního pásu 5,50 m s šířkou jízdního pruhu 2,75 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. Niveleta nové komunikace bude oproti stávající niveletě zvýšena
o 0,10 m. Dešťové vody budou z komunikace svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén
a do nově vybudovaných příkopů. V km staničení 0,305 82 bude osazena uliční vpusť. Odvodnění
komunikace bude po obou stranách pomocí nezpevněných příkopů. V km staničení 0,003 00 bude
zřízen nový propustek z železobetonových trubek DN 600 mm o celkové délce 11,478 m.
V km staničení 0,045 00 bude provedena úprava sjezdu, kdy kryt bude ze štěrkodrti pro napojení
na stávající stav. U sjezdu v km staničení 0,220 58 bude provedena úprava sjezdu, kdy kryt bude
z asfaltobetonu. V km staničení 0,294 00 a km 0,300 00 bude provedena úprava sjezdů s krytem
ze štěrkodrti.
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Etapa 3 SO 103 silnice II/372 Malá Roudka – Svárov:
Nová komunikace bude kopírovat původní silnici. Celková délka úpravy je 2161,97 m o šíři 5,50 m
s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11+. Ve směrovém
oblouku bude jízdní pás rozšířen dle poloměru oblouku. Niveleta nové komunikace bude oproti
stávající niveletě zvýšena o 0,10 m. Dešťové vody budou z komunikace svedeny příčným a podélným
sklonem na přilehlý terén a do nově vybudovaných příkopů. V km staničení 1,424 24 bude stávající
trubní propustek pročištěn a bude provedena oprava vtoku a výtoku propustku. Odvodnění
komunikace bude 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; 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. V km staničení 1,330 00 – 1,427 00 vpravo bude osazeno svodidlo.
Sjezdy v km staničení 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 v km staničení 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:
Nová komunikace bude kopírovat původní silnici, ve staničení km 0,59000 až 1,17000 bude směrově
komunikace mimo stávající silnici. Celková délka úpravy je 1644,22 m o šíři 6,50 m s šířkou jízdního
pruhu 2,75 m. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11+. Ve směrovém oblouku bude jízdní
pás rozšířen dle poloměru oblouku. Niveleta nové komunikace bude oproti stávající niveletě zvýšena
o 0,10 m. Dešťové vody budou z komunikace svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlý terén
a do nově vybudovaných příkopů. Na pravé straně ve staničení km 0,000 00 – 0,100 00; 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. V km staničení 0,152 11 bude
vybudován nový železobetonový propustek DN 1200 mm o celkové délce 15,520 m. V km staničení
0,344 00 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 600 mm o celkové délce 12,017 m.
V km staničení 0,61500 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 600 mm o celkové délce
11,995 m. V km staničení 0,85000 bude vybudován nový železobetonový propustek DN 600 mm
o celkové délce 10,980 m. V km staničení 1,19734 bude vybudován nový železobetonový propustek
DN 1200 mm o celkové délce 19,188 m. V km staničení 0,140 00 – 0,353 00; v km staničení 0,357 50 –
0,439 50; v km staničení 1,148 00 – 1,252 00; a km staničení 1,170 00 – 1,252 00 bude osazeno
svodidlo. V km staničení 0,03500; 0,35700; 0,44220; 0,56000; 0,61000; 0,81884; 1,16500; 1,58530
bude provedena úprava sjezdů, kryt bude ze štěrkodrti.
II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 587/1, 72/10, 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, 557/15 v k.ú. Skočova Lhota, 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, 386/7
v k.ú. Malá Roudka, na pozemcích parc. č. 1276/3, 1276/4, 1276/6, 1276/7, 1311/2, 1314/1,
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1321/2, 1322, 1324, 1393/1, 1329/1, 1330/2, 1331, 1333, 1391/1, 1307 v k.ú. Velká Roudka,
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, 721 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, 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 k.ú. Chlum u Letovic, dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
2. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku 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 i ohlášení 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.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
zpracovala společnost 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.
4. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborným, oprávněným subjektem.
6. Stavebník zajistí ověření aktuálního stavu neexistence inženýrských sítí a veřejných
komunikačních sítí v ochranném pásmu silnice II/372 tak, aby nedošlo k jejich případnému
poškození při provádění stavebních prací.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních
i nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při realizaci stavby
budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí.
8. Při provádění stavby budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích 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.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí technických
zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem. Zařízení
staveniště bude umístěno na pozemku, ke kterému má stavebník vlastnické či jiné právo.
10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem a bude dokončena do 05/2023.
11. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem:
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termín zahájení stavby
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu realizovat.

12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
 závěrečnou kontrolní prohlídku
13. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně stavební deník, do kterého se pravidelně
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
14. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“), kterou
stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek bude chráněn
před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby do
vydání kolaudačního souhlasu.
15. Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva majitelů sousedních pozemků,
či nemovitostí. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen se předem
s vlastníky nemovitostí dohodnout. Případné škody na majetku soukromém či veřejném
je stavebník povinen okamžitě odstranit nebo uhradit dle platných předpisů o náhradě škody.
16. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství
požádáte příslušný obecní úřad o povolení k užívání veřejného prostranství.
17. Vozovky a veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění musí být okamžitě
odstraněno. Z hlediska odpadového hospodářství bude dle ust. § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a související předpisy v platném znění, nakládáno s odpady, které při stavbě
vzniknou (přebytečná zemina, případné asfaltové povrchy apod.) v souladu s platnou legislativou
ČR a nejpozději do kolaudačního řízení bude prokázáno, jak bylo s odpady naloženo.
18. Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením
vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
19. Veškeré práce musí být provedeny odborně, z kvalitního materiálu a za řádného stavebního
dozoru investora.
20. Při stavbě je nutno dbát pokynů odpovědného technického a autorského dozoru projektanta.
21. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovili ve svých rozhodnutích,
vyjádřeních a závazných stanoviscích:


Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, vyjádření
k projektové dokumentaci pro stavební povolení ze dne 23.06.2020 pod č.j.: DMBO
14796/2020/TOŽP/Mz,
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Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, závazné stanovisko
ze dne 23.07.2020 pod č.j.: DMBO 15405/2020/TOŽP,
Městský úřad Velké Opatovice, Odbor výstavby, územní rozhodnutí ze dne 16.05.2018
pod č.j.: MVO – 568/2018,
Městský úřad Velké Opatovice, Odbor výstavby, souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení
stavby ze dne 29.01.2019 pod č.j.: MVO – 167/2019,
Městský úřad Velké Opatovice, Odbor technicko-hospodářský, vyjádření ze dne
01.06.2017 pod č.j.: MVO 412/2017/THO – Ša,
Městský úřad Letovice, Odbor technický, souhrnné závazné stanovisko k územnímu a
stavebnímu povolení všech dotčených odborů ze dne 15.05.2017 pod zn. MLE/02653/TO,
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko ze dne 14.07.2020
pod zn. PM-25911/2020/5203/FM,
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, vyjádření správce
toků ze dne 29.06.2020 pod č.j.: LCR957/04354/2020,
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora,
vyjádření
odborného
lesního
hospodáře
ze
dne
05.04.2017
pod
č.j.: LCR144/000640/2017,
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, stanovisko ze dne 23.07.2019 pod č.j.: KRPB-133967-2/ČJ-2020-060106,
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, závazné
souhlasné stanovisko ze dne 21.03.2017 pod ev. č. HSBM-2-152-6/2-POKŘ-2017,
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, souhlas se stavbou
ze dne 18.04.2017 pod č.j.: KHSJM 20478/2017/BK/HOK.

22. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
komunikací a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:






E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření
o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 20.11.2018 pod zn. D8610-16289647,
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, souhlas
se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 08.06.2017 pod. zn. J34768-16186484,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
vyjádření ze dne 19.11.2018 pod č.j.: 786538/18,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
vyjádření ze dne 25.06.2020 pod č. j.: 679304/20,
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu,
680 19 Boskovice, souhlas se stavbou ze dne 05.08.2020 pod č.j.: V/20.

23. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a závazky, které jsou předmětem smlouvy
o souhlasu k provedení stavebního záměru, uzavřené dne 21.09.2019, číslo smlouvy SÚS JMK:
931/2019 mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje,
IČO: 70932581 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupené Ing. Zdeňkem
Komůrkou, ředitelem SÚS JMK, s oprávněním jednání ve věcech technických pro Ing. Daniela
Hynka, vedoucího investičního odboru oblasti Sever a manželi Vítězslavem Toulem,
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nar. 15.08.1953 a Jitkou Toulovou, nar. 07.12.1958, oba trvale bytem Svárov 1, 679 63 Velké
Opatovice.
24. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a závazky, které jsou předmětem kupní
smlouvy, uzavřené dne 07.07.2020, číslo smlouvy kupujícího: 188/2019 mezi Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581 se sídlem Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupené Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem SÚS JMK,
s oprávněním jednání ve věcech technických pro Ing. Daniela Hynka, vedoucího investičního
odboru oblasti Sever a manželi Josefem Havránkem, nar. 18.03.1960 a Danuší Havránkovou,
nar. 05.09.1965, oba trvale bytem Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice.
25. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a závazky, které jsou předmětem smlouvy
o budoucích smlouvách, uzavřené dne 07.07.2020, číslo smlouvy SÚS JMK: 257/2020 mezi
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581 se
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupené Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
SÚS JMK, s oprávněním jednání ve věcech technických pro Ing. Daniela Hynka, vedoucího
investičního odboru oblasti Sever a Josefem Havránkem, nar. 18.03.1960, trvale bytem Svárov
33, 679 63 Velké Opatovice.
26. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a závazky, které jsou předmětem nájemní
smlouvy, uzavřené dne 07.07.2020, číslo smlouvy SÚS JMK: 258/2020 mezi Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581 se sídlem Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupené Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem SÚS JMK,
s oprávněním jednání ve věcech technických pro Ing. Daniela Hynka, vedoucího investičního
odboru oblasti Sever a manželi Josefem Havránkem, nar. 18.03.1960 a Danuší Havránkovou,
nar. 05.09.1965, oba trvale bytem Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice.
27. V případě omezení silničního provozu v místě provádění stavby, bude přechodná úprava provozu
(dopravní značení) řešena samostatně, o kterou si zhotovitel stavby požádá Městský úřad
Boskovice, Odbor dopravy cca 1 měsíc před samotnou realizací stavby a předloží návrh
přechodné úpravy dopravního značení s vyjádřením Policie ČR, DI Blansko.
28. Při nedodržení podmínek stavebního povolení se stavebník dopustí přestupku, za který lze uložit
pokutu podle ust. § 178 – 180 stavebního zákona.
29. Dosavadní účel užívání stavby zůstane zachován.
30. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o který požádá stavebník.
Po ukončení prací v termínu stanoveném v tomto rozhodnutí bude ve smyslu ust. § 122
stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. 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;
bude obsahovat i předepsané přílohy:
 protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
 geodetické zaměření provedené stavby,
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doklady o užívání inženýrských sítí souvisejících se stavbou komunikace (plynovod,
kanalizace, veřejné osvětlení rozvody NN atd.),
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,
dokumentace skutečného provedení stavby (jen pokud dojde k odchylkám proti
stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci),
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

31. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejména pak:
 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
 dokumentaci skutečného provedení stavby podle ust. 125 stavebního zákona,
 zápis o předání a převzetí stavby,
 certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály,
 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
 doklady o likvidaci odpadů,
 stavební deník.

Odůvodnění
Městský úřad Boskovice zahájil dne 16.11.2018 na základě žádosti žadatele řízení podle ust. § 109
až § 114 stavebního zákona ve věci vydání stavebního povolení stavby nazvané dle projektové
dokumentace II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány, umístěné na pozemcích parc. č. 587/1,
72/10, 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, 557/15 v k.ú. Skočova Lhota, 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,
386/7 v k.ú. Malá Roudka, 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, 1307 v k.ú. Velká Roudka,
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, 721 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic, 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 k.ú. Chlum u Letovic.
Městský úřad Boskovice, v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Žádost byla doložena vyjádřeními a závaznými stanovisky uvedenými ve výrokové části tohoto
rozhodnutí a případné podmínky ze strany dotčených orgánů či dalších účastníků řízení byly rovněž
zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených
vyjádřeních a stanoviscích se tímto stavebním povolením nic nemění.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky
územního rozhodnutí o umístění stavby. Městský úřad Boskovice v průběhu řízení neshledal důvody,
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které by bránily povolení stavby a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, vymezení dle ust. § 27 odst. 1
zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve
vazbě na ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, zastoupený Správou a
údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 709 32 581, Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Námitka č. 1 ze dne 29.05.2019
Technické řešení stavby – nesouhlas vlastníků pozemku parc. č. 657 v k.ú. Svárov u Velkých
Opatovic, s umístěním svodidel v staničení km 1,330 – 1,430 vpravo SO 103. (Otázky: Proč
právě v tomto místě je navrženo svodidlo a proč je zde svodidlo nutné?)
V popisovaném místě je svodidlo navrženo z více důvodů. Jedním z nich je výška násypu a
tvar "příkopu" koryta občasné vodoteče pod násypem. Dále je to ochrana řidiče před
případným najetím do čela propustku. Umístění a délka svodidel se řídí příslušnými TP
(technické podmínky). Svodidlo musí být navrženo v dostatečné délce (může dojít k podjetí
vozidla a nárazu do překážky). Hlavním argumentem pro zachování stávajícího navrženého
řešení umístění svodidel v rámci schválené projektové dokumentace je bezpečnost a
plynulost silničního provozu.
Námitka byla zamítnuta z výše uvedených důvodů bez dalších opatření.
Námitka č. 2 ze dne 29.05.2019
Nedořešení majetkoprávních vztahů.
V průběhu stavebního řízení v době před vydáním rozhodnutí – stavebního povolení došlo
k vypořádání námitky ve věci nedořešených majetkoprávních vztahů v plném rozsahu,
uzavřením smlouvy o souhlasu k provedení stavebního záměru, viz výrok II. bod 24., 25., 26.
tohoto rozhodnutí – stavebního povolení.
Námitce bylo vyhověno v plném rozsahu.
Námitka č. 3 ze dne 05.06.2019
Nesouhlas vlastníků (SJM) pozemku parc. č. 188/3 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic,
s provedením stavby na dotčeném pozemku.
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V průběhu stavebního řízení v době před vydáním rozhodnutí – stavebního povolení došlo
k vypořádání námitky v plném rozsahu uzavřením smlouvy o souhlasu k provedení
stavebního záměru, viz výrok II. bod 23. tohoto rozhodnutí – stavebního povolení.
Námitce bylo vyhověno v plném rozsahu.
Námitka č. 4 ze dne 08.08.2019
Technické řešení stavby – upozornění vlastníků pozemku parc. č. 657 v k.ú. Svárov u Velkých
Opatovic na zhoršené odtokové poměry na soukromých pozemcích a na odvádění vod
na pozemky, na které dříve voda netekla. Jedná se především o SO 103, staničení km 1,200
– 1,500. (Otázky: Je tomu tak? Jsou budovány nové příkopy, propustky apod., jsou nově
odváděny vody na soukromé pozemky?)
Nový příkop zbudován je (staničení 1,250 – 1,340 vpravo). Je zajištěno odvodnění pláně.
V současném stavu dochází k poškozování konstrukčních vrstev pozemní komunikace jejím
podmáčením. Voda je naopak svedena podél komunikace.
Nový příkop zbudován je (staničení 1,270 – 1,340 vlevo). Jedná se o zadržení vody
z přilehlého svahu. Voda stékala přímo na komunikaci, což je technického hlediska zcela
nepřípustné.
Další nové příkopy ani propustky v tomto úseku nevznikají. Dochází k pročištění stávajících
příkopů a rekonstrukci stávajícího propustku. Případné posunutí příkopu je navrženo
vzhledem k normovým parametrům, rozšíření v oblouku, klopení.
Stávající propustek nacházející se v staničení km 1,424 24 bude pročištěn, geodeticky
zaměřen a případně výškově upraven, tak aby byla zajištěna jeho úplná funkčnost.
Námitce bylo vyhověno v plném rozsahu.
Námitka č. 5 ze dne 08.08.2019
Technické řešení stavby – vlastníci pozemku parc. č. 657 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic,
navrhují vyosení komunikace 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. (Otázky: Proč je komunikace
navržena právě tímto způsobem a lze komunikaci požadovaným způsobem odsunout?
Proč je nutné stromy pokácet?)
Komunikace je vedena jak v pozemkovém optimálním koridoru, tak je vzhledem k technologii
oprav vedena rovněž v optimální trase. Při návrhu optimalizace trasy (osové vedení v lepších
parametrech než jsou současné) by byla zvolena spíše varianta ještě většího zářezu. Případné
posunutí směrem vpravo by vyvolalo 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.
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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 komunikace.
Námitka byla zamítnuta z výše uvedených důvodů bez dalších opatření.
Námitka č. 6 ze dne 08.08.2019
Změna místní úpravy dopravního značení – vlastníci parc. č. 657 v k.ú. Svárov u Velkých
Opatovic, navrhují snížení rychlosti na 70km/h v úseku SO 103, staničení km 1,8 – 2,162.
Dále byl vznesen požadavek k výstavbě chodníku staničení km 1,8 – 2,162 vlevo a stavba
vhodného tělesa pro přecházení, včetně zálivu pro autobusovou dopravu, zejména z důvodu
zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu (chodců) pohybujících se po silnici II/362.
(Otázky: Kdo podá podnět k osazení dopravního značení v místě dotčeného pozemku
a v místě sjezdu z II/362 „k Nečasům“, Městský úřad, Odbor dopravy?)
Dle vyjádření zástupců SÚS Blansko, město Velké Opatovice nevzneslo podnět ani požadavek
k výstavbě chodníku ani vhodného tělesa pro přecházení, popř. k přípravě možného
budoucího vybudování chodníků v dotčené lokalitě. V rámci vedeného územního řízení
nebyly žádné podobné připomínky nebo požadavky vzneseny. Stávající projektová
dokumentace stavby proto neřeší otázku spojenou s výše uvedenými návrhy vlastníků
dotčených pozemků.
Požadavek na snížení rychlosti v inkriminovaném úseku lze projednat v samostatně vedeném
řízení, na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
K jeho projednání je ve smyslu ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, věcně, místě a funkčně příslušný Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy.
Ostatní zmíněné návrhy a připomínky lze projednat s orgánem vykonávajícím místní
samosprávu tj. městem Velké Opatovice.
Námitka byla zamítnuta z výše uvedených důvodů s doporučujícími opatřeními.
Námitka č. 7 ze dne 08.08.2019
Oznámení a doložení skutečnosti, že v rámci vyměřování geometrického plánu nebyla
splněna povinnost ze strany zhotovitele tj. společnosti Hloušek s.r.o., IČO: 15549721, se
sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno, doručit „výzvu k účasti na geodetickém zaměření“
vlastníku dotčeného pozemku parc. č. 665 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic.
Zástupci SÚS Blansko předali geometrický plán pro rozdělení pozemků a změnu hranice
pozemků č. 111-174/2018 vlastníku dotčeného pozemku parc. č. 665
v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic a po jeho odsouhlasení byl jako takový připojen jako příloha
smlouvy o smlouvách budoucích, číslo smlouvy SÚS JMK: 257/2020, ze dne 07.07.2020
viz oddíl II. bod 25. tohoto rozhodnutí – stavebního povolení.
Námitce bylo vyhověno bez dalších opatření.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
•

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání. O odvolání rozhoduje
nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy.
Odvolání se podává u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy. Podle ust. § 85 odst. 1 správního
řádu má odvolání odkladný účinek.
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 směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí,
že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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.
Ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu mj. stanoví, že z podání musí být 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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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.
Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. 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. Den, kdy došlo
ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.
Městský úřad Boskovice využil v tomto řízení možnosti doručování písemností formou veřejné
vyhlášky (tzv. ediktálně) ve smyslu ust. § 144 s odkazem na ust. § 25 odst. 1, 2 správního řádu,
z důvodu velkého počtu účastníků řízení.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může Městský úřad Boskovice prodloužit na základě
řádně odůvodněné žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh
lhůty platnosti stavebního povolení. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení
se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem,
kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští;
to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Otisk
úředního
razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil
vedoucí Odboru dopravy
(podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Boskovice.
Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Rozdělovník
Účastník řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:


Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, doručí se: Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Obec Malá Roudka, Malá Roudka 27, 679 63 Velké Opatovice
Ing. Vladimír Langer, Holandská 1431/3, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Bc. Bronislav Pražák, Vinohradní 2672/13, 690 03 Břeclav
David Olšan, Malá Roudka 37, 679 63 Velké Opatovice
Jan Hrbata, Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice
Julie Hrbatová, Malá Roudka 3, 679 63 Velké Opatovice
Jan Benko, Ludíkov 49, 680 01 Boskovice
Ivoš Zemánek, Malá Roudka 28, 679 63 Velké Opatovice
Pavel Procházka, Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice
Zdeňka Procházková, Malá Roudka 31, 679 63 Velké Opatovice
Jan Kozel, Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice
Dana Kozlová, Malá Roudka 33, 679 63 Velké Opatovice
Mgr. Miloslava Kameníková, Potoční 330, 679 21 Černá Hora
Radek Nárožný, Malá Roudka 24, 679 63 Velké Opatovice
Šárka Ježová, Skočova Lhota 34, 679 63 Velké Opatovice
Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice
Karel Chlup, Hradecká 573, 503 31 Vysoká nad Labem
Iva Chlupová, Hradecká 573, 503 31 Vysoká nad Labem
Rudolf Sláma, Ulička 836/4, Kohoutovice, 623 00 Brno
Helena Slámová, Havlíčkova 156/53, Stránice, 602 00 Brno
Pavel Tesař, Velká Roudka 6, 679 63 Velké Opatovice
JUDr. Milada Buchtová, Dvorská 1874/92, 678 01 Blansko
Ing. Alena Hradilová, Hložkova 1374, 765 02 Otrokovice
Ing. Václav Vach, Lipůvka 278, 679 22 Lipůvka
Ing. Helena Vachová, Lipůvka 278, 679 22 Lipůvka
Miroslav Vykydal, Malá Roudka 18, 679 63 Velké Opatovice
Vlastimil Ochrana, Velká Roudka 41, 679 63 Velké Opatovice
VOS zemědělců, a.s., Dlouhá 599, 679 63 Velké Opatovice
Jindřiška Ochranová, Velká Roudka 75, 679 63 Velké Opatovice
Jan Prusenovský, Svárov 17, 679 63 Velké Opatovice
Michal Toul, Vranová 31, 679 62 Křetín
Josef Havránek, Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice
Vladimíra Havránková, K sídlišti 786/6, Chrlice, 643 00 Brno
Marcela Bílková, Zázvorkova 2008/4, Stodůlky, 155 00 Praha
Jiří Hýža, Horská 1731, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Roman Hýža, č.p. 902, Trojanovice, 744 01 Frenštát pod Rahoštěm
Mgr. Dagmar Kuřátková, Bajgarova 1216, Kyje, 198 00 Praha
Zdeněk Stehlík, Moravská 3103/29, 767 01 Kroměříž
Květoslav Toul, Chlum 11, 679 61 Letovice
Zdeněk Ženatý, Svárov 7, 679 63 Velké Opatovice
Hana Rozbořilová, Družstevní 867/20, 679 61 Letovice
Ivana Ženatá, Svárov 7, 679 63 Velké Opatovice
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Danuše Havránková, Svárov 33, 679 63 Velké Opatovice
Tomáš Toul, Vranová 187, 679 62 Křetín
Vítězslav Toul, Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice
Jitka Toulová, Svárov 1, 679 63 Velké Opatovice
Jaromír Přikryl, Novičí 43, 679 61 Letovice
Jaromír Pecháček, Chlum 23, 679 61 Letovice
APPLEBEE, s.r.o., Kaštanová 495/64a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
Marie Jiráková, Bezručova 866, Kolín II, 280 02 Kolín
Alena Stará, Revoluční 865/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
Oskar Honzák, Vítězslava Nováka 453, 250 82 Úvaly
Ing. Rostislav Honzák, nám. Svobody 1576, 250 82 Úvaly
Milan Kaderka, Chlum 40, 679 61 Letovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gersnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14,
680 19 Boskovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
Městský úřad Velké Opatovice, Odbor technicko-hospodářský, Zámek 14, 679 63 Velké
Opatovice
Městský úřad Letovice, Odbor technický, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice

Účastníci řízení podle ust. 109 odst. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)







vlastníci pozemků parc. č. 68/5, 68/24, 586, st. 74, 72/11, 72/14, st. 67, 72/15, 72/16, 72/17,
72/12, 557/11 v k.ú. Skočova Lhota
vlastníci pozemků parc. č. st. 51, 465, st. 59, st. 60, 481/3, st. 62, 469, 276/3, 365, 276/1,
276/2, 276/4, 386/5, 386/6, 386/11, 262/117, 368/2, 369/2 v k.ú. Malá Roudka
vlastníci pozemků parc. č. 1276/11, 1389/1, 1389/2, 1391/2, 1330/1, 1272/22, 1110/88,
1272/1, 1110/86, 1272/24, 1110/85, 1272/34, 1276/10, 1300/4, 1334/2, 1334/3, 1340/6,
1110/83, 1272/27, 1276/8, 1340/4, 1276/9, 1340/5, 1272/18, 1389/3, 1389/4, 1110/80,
1110/82, 1272/28, 1340/2, 1110/81, 1340/1, 1340/3, 1110/90, 1329/2, 1272/23, 1110/84,
1272/29, 1272/30, 1272/35, 1272/21, 1389/5 v k.ú. Velká Roudka
vlastníci pozemků parc. č. 578, 673, 750, 766, 751, 323/8, 661, 672, 774, 786, 787, 788, 789,
790, 791, 674, 675, 551/1, 646, 792, 645, 320/2, 670, 668 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic
vlastníci pozemků parc. č. 333/2, 338/3, 276/3, 338/1, 338/6, 276/19, 276/20, 276/22, st. 33,
335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 338/2, 338/5 v k.ú. Chlum u Letovic

Dotčené správní orgány:





Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2,
680 18 Boskovice
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Poříčí 22,
678 01 Blansko
Krajská hygienická stanice pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2,
678 29 Blansko
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