
Městský úřad Boskovice                                                   
odbor dopravy                                                               

nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice
Čj.: SMBO 4749/2015  DOP                                                                
vyřizuje: Jaroslav Křivánek
tel.č.:516 488 781
e-mail: jaroslav.krivanek@boskovice.cz
datum: 24.4.2015

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín, IČ: 00280402 (dále jen „stavebník“), podal dne 23.3.2015 u 
odboru dopravy  Městského  úřadu  Boskovice žádost o vydání stavebního povolení na stavbu 
nazvané dle projektové dokumentace: 

„II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“, stavební objekt SO 102 Chodníky, SO 201 Zárubní zeď v km 0,020

a stavbu

„II/365 Křetín průtah“, stavební objekt SO 102 Parkoviště, SO 103 Chodníky, SO 301 Odvodnění 
komunikace

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 87/1, 87/2, 87/3, 96/7, 444/2, 444/4, 444/14, 446/2, 448/3, 
450/6, 450/8, 550, 87/4, 96/9, 444/13, 446/1, 450/1, 450/14, 459/7, 468/2, 469/2, 468/1, 469/1, st. 
16, 122/1, 122/6, 123/1, 124/3, 61, 78, 96/3, st. 101, 182/12, 50/1, 96/8, 85/1, 124/1, 98/1, 124/7, 
st. 67/3, st. 67/1 v k.ú. Křetín. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

SO 102 chodníky – budou plynule navazovat na komunikaci. Od km 0,000 00 do 0,044 00 bude 
chodník vlevo ve směru staničení. Na tento chodník bude navazovat stavební objekt SO 103. Délka 
chodníku bude 44, 0 m, šíře chodníku bude min. 1, 45 m. Kryt chodníku bude ze zámkové dlažby tl. 60 
mm. Příčný sklon chodníku bude 2,0 ⁰⁄₀ ve směru ke komunikaci. K jednomu domu bude vybudováno 
schodiště s 5 stupni a zábradlím. 

SO 201 zárubní zeď v km 0,020 – z důvodu opěry svahu u chodníku bude vybudována gabionová 
zárubní zeď o délce 41, 0 m a výšce nad zpevněním 0,90 m.  

SO 102 parkoviště – parkovací stání navazuje na komunikaci v e staničení 0,615 87 - 0,637 00, pro 
čtyři podélná stání. Další parkovací stání jsou v blízkosti křižovatky ve staničení 0,721 00 za kostelem, 
pro čtyři podélná stání u místní komunikace. Další tři podélná stání budou umístěny u pošty ve 
staničení 0,950 73 – 0,963 80. Kryt parkovacích stání bude ze žulové kostky 100 mm. Šíře stání bude 
2,20 m u pošty budou parkovací stání rozšířeny. Délka stání bude 5,50 m za kostelem a u pošty budou 
o délce 5,0 m. 

SO 103 chodníky – jedná se o rekonstrukci chodníků a sjezdů. Kryt chodníků bude ze zámkové dlažby 
tl. 60 mm, kryt sjezdů bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm. 
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SO 301 odvodnění komunikace – jedná se o odvedení dešťových vod z vedlejších místních cest. Bude 
pomocí uličních vpustí do kanalizace. V km 0,2 bude odvodňovací prefabrikovaný žlab č. 1 o délce 3,5 
m. V km 0,8 bude odvodňovací prefabrikovaný žlab č. 2 o délce 4,5 m. Oba žlaby budou napojeny do 
kanalizace.           
    
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.

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

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.     

Rozdělovník

Doručí se :

Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):

Žadatel: Obec Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín

Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních 
rukou):
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, doručí se: Správa a údržba silnic 
JMK, p.o.k., oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2451/6, 370 01 České Budějovice
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice 
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Římskokatolická farnost Křetín, Křetín 38, 679 62 Křetín
Michal Šustr, Křetín 104, 679 62 Křetín
Mojmír Šustr, Křetín 104, 679 62 Křetín
Renata Petrů, Křetín 67, 679 62 Křetín
Jindřiška Poláková, Křetín 67, 679 62 Křetín
Hana Šedivá, Křetín 8, 679 62 Křetín
Josef Šustr, Křetín 28, 679 62 Křetín
Ing. Libor Kabát, Babice nad Svitavou 49, 664 01 Babice nad Svitavou  
Marie Krajíčková, Mladkov 25, 679 01 Skalice nad Svitavou
Lubomír Holek, Křetín 91, 679 62 Křetín
Vlastimil Holek, Křetín 115, 679 62 Křetín
Iveta Hynková, Křetín 27, 679 62 Křetín
Martin Holek, Křetín 91, 679 62 Křetín
Marta Holková, Křetín 91, 679 62 Křetín
Josef Růžička, Křetín 9, 679 62 Křetín
Marie Růžičková, Šebetov 1, 679 35 Šebetov, doručí se opatrovnici: Jiřina Kalasová, Hrnčířská 403, 
679 72 Kunštát na Moravě

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona, vlastníci těchto pozemků 
(veřejnou vyhláškou § 144 SŘ):
parcela č. 217/5, 220/6, 220/3, st. 60/1, st. 60/2, 228/4, st. 67/2, 86 v k.ú. Křetín, Vodárenská Akciová
Společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, Lesy České republiky, s.p., 
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Správa toků-oblast povodí Dyje, Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno, O2 Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gertsnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 11, 601 75 Brno.

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, 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
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