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Veřejná vyhláška

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í
S T A V E B N Í   P O V O L E N Í

Výroková část

Odbor dopravy Městského úřadu Boskovice, jako příslušný speciální stavební úřad dle 
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v souladu s ust. § 15 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební 
zákon“), pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. 
třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost 
silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo 
dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti, na základě podané žádosti kterou dne 
23.3.2015 podala obec Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín, IČ: 00280402 (dále „jen 
stavebník“), v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a po předchozím souhlasu 
obecného stavebního úřadu, odboru výstavby a životního prostředí při Městském úřadu 
Letovice ze dne 13.4.2015 pod č.j. MLE/03449/15/OVŽP, ve kterém je konstatováno, že 
stavba je v souladu se záměry územního plánování a ověřuje dodržení podmínek stanovené 
rozhodnutí o umístění stavby vydané dne 23.2.2011 pod č.j. MLE/00834/11/OVŽP a jeho 
změnou ze dne 10.9.2012 pod č.j. MLE/07404/12/OVŽP a dále rozhodnutím ze dne 
21.2.2011 pod č.j. MLE/00108/11/OVŽP a jeho prodloužením ze dne 30.4.2013 pod               
č.j. MLE/03965/13/OVŽP. Po přezkoumání podané žádosti a připojených podkladů podle            
§ 109 až 114 stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích, podle § 115 
stavebního zákona a v souladu s § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu povoluje stavební objekt:  
SO 102 Chodníky
SO 201 Zárubní zeď v km 0,020
stavby nazvané dle projektové dokumentace „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“
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a stavební objekt:
SO 102 Parkoviště
SO 103 Chodníky
SO 301 Odvodnění 
stavby nazvané dle projektové dokumentace „II/365 Křetín průtah“, 
na pozemcích 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.

Stavba II/365 Prostřední Poříčí - Křetín obsahuje: 

SO 120 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 ve stavbě II/365 Křetín průtah. 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 rodinnému domu bude vybudováno schodiště s 5 stupni 
a zábradlím. Odvodnění chodníku bude příčným skonem ke komunikaci II/365.

SO 201 Zárubní zeď v km 0,020 – z důvodu opěry svahu nad chodníkem bude vybudována 
gabionová zárubní zeď (staničení zdi km 0,000 – 0,041) o délce 41, 0 m a výšce 0.90 m nad 
zpevněním chodníku.  

Stavba II/365 II/365 Křetín průtah obsahuje:

SO 102 Parkoviště – parkovací stání navazuje na komunikaci ve staničení 0,615 87 - 0,637 00, 
pro čtyři podélná stání. Další čtyři podélná parkovací stání jsou v blízkosti křižovatky ve 
staničení 0,721 00 za kostelem, 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. Odvodnění parkovacích stání je 2,0 ⁰⁄₀
příčným sklonem.  

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. V místech sjezdů a 
v prostoru míst pro přecházení budou osazeny přejezdovým obrubníkem +2 cm nad nivelitu 
silnice.  

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 včetně žlabové vpusti. Žlab bude napojen na stávající kanalizaci. V km 
0,8 bude odvodňovací prefabrikovaný žlab č. 2 o délce 4,5 m včetně žlabové vpusti. Žlab 
bude napojen na šachtu kanalizační přípojkou.  
    
Dopravně inženýrská opatření – provizorní dopravní značení (přechodná úprava provozu) 
na silnici II/365 a místních komunikacích bude řešeno samostatně, o které si zhotovitel 
zažádá samostatně v předstihu min. 1 měsíc před samotnou realizací stavby odbor dopravy 
MěÚ Boskovice.         
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II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou vypracovala společnost Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13,602 00 Brno,  
Ing. Pavel Műller, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1002386, Ing. František 
Juráň, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1000508, Ing. Vladimír 
Wohlgemut, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1003550, Ing. Antonín Kubín, 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1003135, Ing. Jan Křiva, autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003579. Případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborným, oprávněným subjektem. 

3. 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.

4. Při provádění stavby budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona čís. 309/2006 Sb., 
Nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády číslo 362/2005 Sb. 

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění 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 
máte vlastnické či jiné právo.

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem a bude dokončena do 12/2017.

7. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu 
předem:

 termín zahájení stavby
 název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu realizovat 

8. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 
prohlídky stavby:

 po vybudování všech parkovacích stání
 závěrečnou kontrolní prohlídku

9. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně stavební deník, do kterého se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

10. 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. 
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11. 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.

12. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství       
požádáte příslušný obecní úřad o povolení k užívání veřejného prostranství.

13. Vozovky a veřejná prostranství nesmí být znečišťovány,  případné  znečištění  musí být                       
okamžitě odstraněno. Z hlediska odpadového hospodářství bude dle § 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.

14. 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.
  
15. Veškeré práce musí být provedeny odborně, z kvalitního materiálu a za řádného 
stavebního dozoru investora.  

16. Při stavbě je nutno dbát pokynů odpovědného technického a autorského dozoru                     
projektanta.

17. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky vyplývající z následujících stanovisek 
a vyjádření: 

- Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí , vyjádření ze 
dne 5.12.2011 pod zn. DMBO 19639/2011 TOŽP/Mz 

- Povodí Moravy, s.p., stanovisko a vyjádření ze dne 12.10.2012 pod                                      
zn. PMO43868/2011-203/Fi  

- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 2.6.2014 pod zn. 5000949331
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 9.12.2013 pod zn. 5000862463
- E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření ze dne 10.3.2015 pod zn. L14369-16050293
- E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření ze dne 10.3.2015 pod zn. L14369-16050296
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, vyjádření ze dne 9.11.2011

pod č.j. 2865/11
- O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 28.3.2014 pod č.j. 563125/14
- O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 8.11.2013 pod č.j. 695309/13
- O2 Czech Republic, a.s., podmínky ochrany vedení ze dne 14.6.2012 pod                         

zn. 70858/11/PD-POS-1/14-POS
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Brno, vyjádření ze dne 

24.1.2014 pod č.j. LČR952/00339/2014 

18.  Při nedodržení podmínek stavebního povolení se stavebník dopustí přestupku, za který 
lze uložit pokutu podle ustanovení § 178 - 180 stavebního zákona.
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19. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o který požádá 
stavebník. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu, bude podána na předepsaném formuláři 
spolu s dokumentací skutečného provedení stavby a geometrický plán. Dále doloží závazná 
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 zákona                            
č. 500/2004 Sb., Správní řád) 
    
Obec Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín, IČ: 00280402.

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, odbor dopravy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních 
komunikacích a v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pověřený výkonem 
působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech 
silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje 
v přenesené působnosti, zahájil dne 23.3.2015 na základě žádosti stavebníka řízení podle                 
§ 109 až 114 stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích ve věci vydání 
stavebního povolení pro stavební objekty SO 102 Chodníky, SO 201 Zárubní zeď v km 0,020
stavby nazvané dle projektové dokumentace „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“ a stavební 
objekty SO 102 Parkoviště, SO 103 Chodníky, SO 301 Odvodnění stavby nazvané dle 
projektové dokumentace „II/365 Křetín průtah“, na pozemcích 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.

Ke stavbě byl vydán souhlasu pro vydání stavebního povolení dle § 15 odst. 2 stavebního 
zákona obecným stavebním úřadem, odborem výstavby a životního prostředí při Městském 
úřadu Letovice ze dne 13.4.2015 pod č.j. MLE/03449/15/OVŽP, ve kterém je konstatováno, 
že stavba je v souladu se záměry územního plánování a ověřuje dodržení podmínek 
stanovené rozhodnutí o umístění stavby vydané dne 23.2.2011 pod č.j. MLE/00834/11/OVŽP 
a jeho změnou ze dne 10.9.2012 pod č.j. MLE/07404/12/OVŽP a dále rozhodnutím ze dne 
21.2.2011 pod č.j. MLE/00108/11/OVŽP a jeho prodloužením ze dne 30.4.2013 pod               
č.j. MLE/03965/13/OVŽP.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy 
poměry staveniště a předložená žádost spolu s doklady poskytovala dostatečný podklad pro 
její posouzení, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od 
ústního jednání a místního šetření a byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení, ve které mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit své námitky popř. 
důkazy, s upozorněním, že po uplynutím stanovené lhůty nebude možno k nově navrženým 
důkazům a podaným návrhům brát zřetel. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z 
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
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orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky 
územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, 
které by bránily povolení stavby.

Ke stavbě byla vydána předchozí rozhodnutí, sdělena kladná stanoviska a vyjádření:
- Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí , vyjádření ze 

dne 5.12.2011 pod zn. DMBO 19639/2011 TOŽP/Mz 
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko a vyjádření ze dne 12.10.2012 pod                                      

zn. PMO43868/2011-203/Fi  
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 2.6.2014 pod zn. 5000949331
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 9.12.2013 pod zn. 5000862463
- E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření ze dne 10.3.2015 pod zn. L14369-16050293
- E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření ze dne 10.3.2015 pod zn. L14369-16050296
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, vyjádření ze dne 9.11.2011

pod č.j. 2865/11
- O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 28.3.2014 pod č.j. 563125/14
- O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 8.11.2013 pod č.j. 695309/13
- O2 Czech Republic, a.s., podmínky ochrany vedení ze dne 14.6.2012 pod                         

zn. 70858/11/PD-POS-1/14-POS
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Brno, vyjádření ze dne 

24.1.2014 pod č.j. LČR952/00339/2014 
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie JMK, Územní odbor                        

Blansko, Dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 14.10.2011 pod                                                            
č.j. KRPB-95813/ČJ-2011-060106-TES

- Hasičský záchranný sbor JMK, Územní odbor Blansko, závazné stanovisko ze                         
dne 25.8.2011 pod ev.č. HSBM-2-34-5/2-OPR-2011

- Krajská hygienická stanice JMK, územní pracoviště Blansko, závazné stanovisko ze  
dne 19.10.2011 pod č.j. KHSJMK 46556/2011/BK/HOK

- Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, rozhodnutí
ze dne 27.7.2009 pod zn. SMBO 14336/2009/TOŽP/Ma

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 
30.5.2011 pod č.j. JMK 66 124/2011   

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, stanovisko ze dne 
14.10.2011 pod č.j. JMK 143200/2011   

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, stanovisko ze dne 
23.1.2012 pod č.j. JMK 2965/2012   

- Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, souhlas ze dne 
13.4.2015 pod č.j. MLE/03449/15/OVŽP 

- Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, vyjádření ze dne 25.1.2012 pod                     
č.j. DMBO 967/2012 DOP  

- Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, závazné 
stanovisko ze dne 9.8.2012 pod č.j. DMBO 9789/2012/TOŽP/Me  

- Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, rozhodnutí ze dne 
10.9.2012 pod č.j. MLE/07404/12/OVŽP 
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- Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, rozhodnutí ze dne 
23.2.2011 pod č.j. MLE/00834/11/OVŽP 

- Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, rozhodnutí ze dne 
21.2.2011 pod č.j. MLE/00108/11/OVŽP 

- Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, rozhodnutí ze dne 
30.4.2013 pod č.j. MLE/03965/13/OVŽP 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a 
provedení stavby a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, 
že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší 
stavebníkovi, vlastníkovi stavby; vlastníkovi pozemku, na kterém má být stavba prováděna; 
vlastníkovi stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a tomu, kdo má 
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich 
práva navrhovanou stavbou přímo dotčena; vlastníku sousedního pozemku nebo stavby na 
něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; tomu, kdo má 
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu; společenství vlastníků 
jednotek. 

V souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona speciální stavební úřad dospěl k závěru, 
že toto právní postavení přísluší stavebníkovi – Obec Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín; 
vlastníkům pozemků, na kterých má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku 
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu – 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, 
opatrovnice: Jiřina Kalasová, Hrnčířská 403, 679 72 Kunštát na Moravě;  vlastníkům 
sousedních nemovitostí – pozemek parc. č. 217/5, 220/6, 220/3, st. 60/1, st. 60/2, 228/4,             
st. 67/2, 86 v k.ú. Křetín a vlastníkům a provozovatelům inženýrských a dopravních                  
sítí – Vodárenská Akciová Společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 
Boskovice, Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Brno, Jezuitská 13,   
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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.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

  
P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, podáním 
u zdejšího správního orgánu - odboru dopravy Městského úřadu Boskovice, nám. 9. května 
954/2, 680 11 Boskovice.            

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.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a 
přípustné odvolání má odkladný účinek.

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.  

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi 
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o 
povolované stavbě. Další vyhotovení ověřené PD zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební 
povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena.

Ing. Milada Bělehrádková
vedoucí odboru dopravy

                  

Otisk 
úředního 

razítka
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 10.000,- Kč byl 
uhrazen dne 1.4.2015.

                                                                                                                       
Ověřenou dokumentaci obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Boskovice, 
Obecního úřadu obce Křetín. Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový 
přístup. 

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

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

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
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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 

Vlastníci a provozovatelé inženýrských a dopravních sítí:
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
Vodárenská Akciová Společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice 
Lesy České republiky, s.p., 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

Žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce úřadu a současně způsobem 
umožňující dálkový přístup:  
Obecního úřadu obce Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín.
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