
Městský úřad Boskovice                                                   
odbor dopravy                                                               

nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice
Čj.: SMBO 797/2014  DOP                                                                
vyřizuje: Jaroslav Křivánek
tel.č.:516 488 781
e-mail: jaroslav.krivanek@boskovice.cz
datum: 20.6.2014

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337
zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ:709 32 581 (dále jen „stavebník“), podal dne 
8.1.2014 u odboru dopravy  Městského  úřadu  Boskovice žádost o vydání stavebního 
povolení na stavbu nazvané dle projektové dokumentace: 

„II/365 Letovice – Horní Poříčí“, stavba Prostřední Poříčí - Křetín

stavební objekty:
SO 001-1 Příprava staveniště SÚS JMK
SO 101 Komunikace II/365
SO 203 Opěrná zeď v km 0,940

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 450/14, 535, 588/2, 528, 533, 536, 550, 563, 584, 
529, 569, 532, 530, 531, 568 v k.ú. Křetín a na pozemku parc. č. 1026, 1043, 135/23, 953/2, 
1022, 1023, 1024, 1058, 953/3, 1057, 150/1 v k.ú. Prostřední Poříčí. Dnem podání žádosti 
bylo zahájeno stavební řízení.
    
Odbor dopravy Městského úřadu Boskovice, jako speciální stavební úřad příslušný dle 
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ust.  § 16 zákona o pozemních komunikacích a 
podle ust. § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) (dále jen ,,stavební zákon“) zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a 
známým účastníkům řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona od ohledání na místě samém a ústního jednání.

Současně Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, určuje v souladu s ust. § 112 odst. 2 
stavebního zákona lhůtu pro uplatnění námitek a případných důkazů účastníků řízení a pro 
uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení (dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15. den ode dne vyvěšení na úřední 
desce), jinak k nim nebude přihlédnuto. Po uplynutí lhůty bude vydáno rozhodnutí.
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V souladu s ust. § 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 
stavbě.

Upozorňujeme účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným námitkám, 
případným důkazům a závazným stanoviskům dotčených orgánů, se v souladu s ust. § 112 
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Dle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží 
k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru dopravy Městského úřadu 
Boskovice, I. poschodí, dveře č. 2.07, vždy v úřední dny (v pondělí a ve středu od 8.00 do 
16.30 hod.) v uvedené lhůtě. Nechá-li se některý s účastníků řízení zastupovat, je třeba 
zmocnění k zastupování a jeho rozsah prokázat plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do 
protokolu (ust. § 33 odst. 1 správního řádu).

V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona                        
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), což odůvodňuje 
oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 a 6 správního 
řádu). Do okruhu účastníků řízení přitom patří vlastník sousedního pozemku nebo stavby na 
něm, ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu. Dále jsou za 
účastníky řízení považováni vlastníci dotčených inženýrských sítí, vodních toků a komunikací.  

    

Ing. Milada Bělehrádková
  vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Boskovice, 
Obecního úřadu Horní Poříčí a Obecního úřadu Křetín. Oznámení bude zveřejněno též 
způsobem umožňující dálkový přístup.  

Vyvěšeno dne ............................                                                Sejmuto dne..............................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.      

Otisk razítka
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Doručí se :
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
Žadatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno – doručí se:  Správa a 
údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,                            
601 82 Brno – oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko

Ostatní účastníci řízení (doručenky):
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Petr Růžička, Bratří Čapků 819, 783 91 Uničov
Obec Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín
Jaroslav Hynek, Křetín 24, 679 62 Křetín
Vlastimil Holek, Křetín 115, 679 62 Křetín
Ing. Josef Kratochvíl, Průchodní 1002/4, 679 61 Letovice
Františka Kolářová, Křetín 92, 679 62 Křetín
Karel Šich, Křetín 161, 679 62 Křetín
Římskokatolická farnost Křetín, Křetín 38, 679 62 Křetín
Pozemková kancelář s.r.o., Veslařská 577/86, Jundrov, 637 00 Brno
Milan Kotoulek, Prostřední Poříčí 22, 679 62 Křetín
František Dvořáček, Křetín 109, 679 62 Křetín
Marek Fiala, Labská 252/19, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Jitka Fialová, Labská 252/19, Starý Lískovec, 625 00 Brno
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14,                           
680 19 Boskovice
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou § 144 SŘ):
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno, ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající 
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: parcela            
č. 588/1, st. 57/2, st. 58, st. 206, 3/1, 4, 585, 542, 586, st. 4, 122/6, 124/3, 537, 124/1, 124/7, 
1003, 525, 527 k.ú. Křetín a parcela č. 1003, 995, 996, 992, st. 56/6, 587, 1062, 1018, 933, 
1016 v k.ú. Prostřední Poříčí. 

Dotčené 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-Vyškov, 
Dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko 
Krajská hygienická stanice JMK Brno, územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 29 Blansko 
Hasičský záchranný sbor JMK, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko

Ostatní:
Obecní úřad Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín a obecní úřad Prostřední Poříčí, Prostřední 
Poříčí 9, 679 62 Křetín – žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a 
současně způsobem umožňující dálkový přístup.  
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