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veŘelruÁ vyHLÁšKA

ozNÁMENí
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZrruÍ
R oztttÁurruío sHnouÁžoĚtttí poornoů pno woÁtrtí noznooruurí
Městský Úřad Boskovice, Odbor dopravy jako věcně, funkčně a místně příslušný speciálnístavební úřad
(aat" tato ,,Městský Úřad Boskovice") podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 1,3/1gg7 Sb.,
o Pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních
komunikacích") a podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.].8f.l2a}6 Sb., o územnímplánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"| a podle ust. § 11odst.
PÍsm. b) zákona č. 5O0/2OO4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")
tímto podle ust. § 1_]_2 odst. ]. stavebního zákona oznamuje dotčeným správním orgánům a známým
ÚČastníkŮm řízení, že uněj došlo kzahájení stavebního řízení ve věcivydánístavebního povolení
na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace,,Polní cesty MK2a a MK2b vkat. územíBahna
a Rumberk", umístěnou na pozemcích parc. č. 368, 394 a 4O7 v kat. územíRumberk a parc. č. 269
a 28L v kat. Území Bahna, kterou v říjnu 2021, zhotovila společnost Regioprojekt Brno, s.r.o.,
lČo:00220078, U Svitavy 1077/2,618 00 Brno,
]_

Stavebnířízeníbylou Městského úřadu Boskovice v souladu s ust. § 44 odst. 1správního řádu zahájeno
dne 27.05.2022 doručenímžádosti o stavební povoleníze strany stavebníka - Krajského pozemkového
Úřadu pro Jihomoravský kraj, lČoi 01,312774, Hroznová 227l17,603 00 Brno (dále také jen
,,stavebník"), zastoupeného na základě doložené plné moci společností Regioprojekt Brno, s.r.o.,
lČo: oozzoo78, U Svitavy Io7] /2,618 00 Brno (dále také jen ,,žadatel'').
Druh a účelstavbv
Návrh na rekonstrukci polních cest vychází z komplexních pozemkových úprav. Ten pak respektuje jak
kritérium dopravní, tak kritéria ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická, ale i kritérium

ekonomické. Polní cesta jako taková bude součástícestní sítě patřící mezi liniová zařízení., která
nejvýrazněji ovlivňujíorganizaci půdníhofondu. Z hlediska dopravy bude polní cesta zajišťovat vhodné
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ProPojení obce s polními tratěmi, především však bude zajišťovat přístup ke všem pozemkům
Vlastn íků.

Členěnístavbv na stavební obiektv

so 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - !,2L9 m
Zá

klad n í pa ram etry stavby

:

- Kategorie P4,0/2O
- Délka cesty 1- 2I9 m

- Šrrtajízdního pásu 3,0 m

- Návrhová rychlost 20 km/hod

- Příčnýsklon jednoslranný 3 %
- Zpevnění ACO 11
- lntenzita dopravy max. 400 TNV
-

Technologie a zařízení nebudou instalovány

- Ochranná pásma a chráněná

územínebudou určeny

so 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - t,47o
Základn í pa ra m etry stav by :
- Kategorie P4,0/2O
- Délka cesty 25]. m
- Šírta.iizanrho pásu 3,0 m

- Návrhová rychlost 20 km/hod
- Příčnýsklon jednostranný 3 %
- Zpevnění ACO 11

- lntenzita dopravy max. 400 TNV
-

Technologie azařízenínebudou instalovány

- Ochranná pásma a chráněná územínebudou určeny

SO 03 - MK2a ozelenění km 0,486 - t,2O9 m

Základ

n

í pa ra m

etry stav by :

- Plocha 0,04 ha
- Délka 209 m
SO 04 - MK2b ozelenění km t,223 - 1,380 m

Základní pardmetry stavby:
- Plocha 0,03 ha
- Délka L57 m

Soulad stavbv s územně plánovací dokumentací
Polnícesty leŽÍ v nezastavěném územía jsou v souladu s charakterem území.polní cesty jsou součástí
návrhu komPlexních pozemkových úprav, v rámci kterých byly pro oba prvky navrženy pozemky
s oznaČenímostatní plocha. Vlastníkem pozemků je obec Deštná a město Letovice. Navržená stavba

nenív rozporu s územníplánovací dokumentaci obce Deštná a města Letovice.

vvmezení územídotčeného vliw stavbv
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Předmětem předložené projektové dokumentace je návrh rekonstrukce stávajících polních cest MK2a
v kat. Území Rumberk a MK2b v kat. územíBahna, které se nacházejív Jihomoravském kraji v okrese
Blansko. Konkrétně se jedná o lokalitu jižně od intravilánu obce Deštná, místníčástDeštná. Polnícesta

MK2a zaČínácca 0,25 km od obce u mostu přes tok Zavadilka, odtud vede jižnímsměrem až na
katastrální hranici s kat. územím Bahna. Polnícesta MK2b navazuje na polnícestu MK2a pokračuje
jiŽním směrem a konči po cca 0,250 km na hranici intravilánu místníčásti Bahna města Letovice.
Celková délka obou polních cesty je 1,47O m a ležívnadmořské výšce cca 413-503 m n. m.

Jedná se změnu dokončenéstavby - rekonstrukci. V současnédobě jsou polní cesty zpevněny
penetraČnímmakadamem. Celková délka úpravy bude 1- 2I9 m s navrhovanou šířkou jízdníhopásu
3,0 m a šířkou komunikace v koruně 4,0 m, včetně krajnic.

Dopad stavbv na územídotčenéieiími vliw

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, vliv stavby na odtokové podmínky
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky investora, platnými požadavky a předpisy.
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na zemědělsky obhospodařovaném území,jezde brán zřetel
na minimalizaci negativních vlivů na okolí. Samotná stavba bude při své realizaci na své okolí působit
hlukem, zvýŠenou prašnostíazvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot
z mechanismŮ do pŮdy. Při realizaci stavby bude postupováno v souladu s nařízením vlády č. 272/201,1,
Sb. v platném zněn Ío och raně zd raví před nepříznivými účinkyhluku a vibrací a se zákonem č.2ol/2o12

Sb. v platném znění, o ochraně ovzduší. Stavba svým rozsahem nebude mít vliv na okolní pozemky
a stavby, Stavba svou konstrukcí neovlivní odtokové poměry v dané lokalitě.

Nakládání se zéminou
Při prováděnízemních pracíje uvažováno s přebytečným výkopkem. Jedná se o zeminu získanou při
rekonstrukci odvodňovacích objektů na polní cestě. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku
s

vodorovnou dopravou do 30 km,

Požadavky na asanace, demo]ice a kácení dřevin
Stavbou nevzniknou žádnépožadavky na asanace. V rámci stavby bude obnoveno 5 trubních
propustků.

V rámci provádění stavby dojde na základě souhlasů věcně a místně příslušných správních orgánů
Městského Úřadu Letovice, Odboru výstavby a životníhoprostředí a obce Deštná ke kácení dřevin
sestávajícíze zapojeného keřového porostu o celkové ploše 267 m2, druhového složenísmrk,bříza vrba
jíva a modřín, náletové dřeviny a dále 2 ks osamocených stromů (bříz) o obvodu kmenů ve výšce 1,3 m

nad terénem 80 cm a 110 cm, nacházejících se na pozemku parc. č. 269 v kat. územíBahna
a zapojeného keřového porostu o celkové ploše 1202 m2, druhového složenísmrk, bříza vrba jíva
a modřín a náletové dřeviny, nacházejících se na pozemku parc. 368 v kat. územíRumberk.
Dočasnéa trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k pInění funkce lesa

V

rámci výstavby nedojde k trvalému ani dočasnémuzáboru pozemků s evidovanou ochranou
zemědělského půdníhofondu nebo pozemků určených k plněnífunkce lesa.
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odvodnění pozemní komunikace
StaveniŠtě bude umístěno na vhodných nepodmáčených plochách, jejichž odvodnění bude zajištěno
gravitačnímodvodem dešťových vod.
Bezbariérovrí přístup k navrhované stavbě

Území stavby není řešeno

v rámci bezbariérových přístupů. Polní cesty, které jsou předmětem

rekonstrukce, účelovákomunikace, nevylučuje přístup osob s omezenou schopností pohybu
a orientace. Zároveň je speciálním dílem pro zpřístupnění pozemků, proto nebyla provedena žádná
bezpeČnostníopatření pro pohyb těchto osob, Z tohoto důvodu je nutno dbát při pohybu na ní
zvýšenéopatrnosti.
Napoiení na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba bude napojena na místníkomunikaci v obci Deštná, místníčást Rumberk a přes ni pak dále na
pozemní komunikaci nazvanou dle pasportu silnic Jihomoravského kraje silnice lll/36839 Skrchov-

DeŠtná-Roubanina, která bude rovněž sloužit jako přístupová komunikace pro přístup stavební
techniky a zásobování materiálu. Stavba nevyžaduje zvláštní napojení na technickou infrastrukturu.
Úprava provozu na pozemních komunikacích
Případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (provizorní dopravní značení)bude
řeŠena v samostatném správním řízení a stavebník si o ni zažádá v předstihu u Městského úřadu
Boskovice, Odboru dopravy min. 1 měsíc před samotnou realizací stavby.
Případná místníúprava provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení)bude řešena
V Samostatném správním řízení a stavebník si o ni zažádá u Městského úřadu Boskovice, Odboru
dopravy v prŮběhu stavebních prací v takovém předstihu, aby ke kolaudaci, popř. k předčasnému
užíváníbylo dopravní značení stanoveno a osazeno.

Nás|eduiící procesní postup Městského úřadu Boskovice ve stavebním řízení
Městský Úřad Boskovice podle ust. § 1].2 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

Městský Úřad Boskovice současně v souladu s ust. §

11-2

k

jejímu provádění.

odst. 2 stavebního zákona určuje dotčeným

orgánŮm k uplatnění závazných stanovisek a účastníkům
řízeník uplatnění námitek, popřípadě důkazů
lhŮtu 10 dnŮ od doručenítohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,

popřípadě důkazůmnebude přihlédnuto.

Městský Úřad Boskovice oznamuje, že po uplynutí lhůty 10 dní od doručenítohoto oznámení
k uplatnění závazných stanovisek, námitek, popřípadě důkazů,bude mít shromážděny podklady pro
vydání rozhodnutíve věci, a proto dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu současně vyrozumívá účastníky
řízení o moŽnosti seznámit se s těmito podklady a vyjádřit se k nim, a to ve lhůtě 10 dní, která počíná
běŽet dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené dle ust. § 1]_2 odst. 2 stavebního zákona.

sp. Zn.: sMBo I7o27/2027DoP
č. j.: DMBO L672O/2O27/DOP

s podklady pro rozhodnutí stanovil Městský úřad Boskovice v souladu
správního řádu usnesením ze dne 20.09.2022 ve věci vedené pod

LhŮtu pro seznámení se
s Ust. §

39 odst. 1

sp. zn.: SMBO 12027/2022 DOP, č. j.: DMBO 18034/2022/DOP.

vvmezení účastníkůstavebního řízení

Okruh ÚČastníkŮ stavebního řízenívymezuje ust. § 109 stavebního zákona tak, že stanoví, že
účastníkemtohoto řízení je:
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na nížmá být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-libýt 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 odpovídajícívěcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena,

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

f)

stavby přímo dotčeno,
ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídajícívěcnémubřemenu,
může-libýt toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

V souladu s ust, § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2 správního řádu ve vazbě na ust. § 109 stavebního zákona

Městský Úřad Boskovice uvádí, že právní postavení účastníkůřízení v rámci daného stavebního řízení

přísluší:

ÚČastníkustavebního řízenívymezenému dle ust. § 27 odst.
ust. § 109 písm. a) a d) stavebního zókona:

.

1-

písm. a) správního řódu ve vazbě na

Česká repub|ika, zast. Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, lčo: olstzllq,
Hroznová 227/17,603 00 Brno, zast. Regioprojekt Brno, S,r.o., lČo: 00220078, U Svitavy 1077/2,
618 00 Brno

Účastníkůmstavebního rír"rí,yr"reným

dte

ust. § 27 odst.

1_

písm. a) spróvního řódu ve vazbě na

ust. § 109 písm. c)stavebního zókona:

.
o

obec Deštná, lčo: 00532118, Deštná 61,,679 6]_ Letovice
město Letovice, lČo: 00280518, Masarykovo náměstí 2lol:1g,679

ÚČastníkŮm stavebního řízenívymezeným

dle

ust. §

61,

Letovice

27 odst. 1 písm. a) správního řádu ve vazbě na

ust. § 109 písm. d)stavebního zákona:

.
o
r

ČEPS, a.s., lČo: 25702556,Elektrárenská774/2,

1,01.

52Praha

1-0

EG.D, a.s., lČo: 28085400, Lidická L873/36,602 00 Brno

GasNet, s.r.o., lČo: 27295567, Klíšská940/96,400 01 Ústí nad Labem

ÚČastníkŮm stavebního řízení vymezeným

dle

ust, §

27 odst.

2

spróvního řádu ve vazbě na

ust. § 1-09 písm. e) stavebního zákona pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí:

.

parc. Č.168,245/1,,360,361,362,367,369,37o,371,,372,373,374,376,378,379,380,381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 39]", 393, 394,396, 398, 3gg, 4Oo, 4OL, 4o3, 4o4,
375,395, 405, 406,251, a 253 v kat. územíRumberk,
-5-
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parc. Č. st.6, st.7, st.8,3l1,,225/3,225/5,252,254,255,256,259,260,262,263,264,265,268,
270,28L,282,290,29I,339,345,346,347 , 1,65/1,269,271-,272,273,274,275,276,277 ,27g,
280,283,284,285,286,287 ,308, 309, 3]_0, 31]", 3I4,315 a 317 v kat. územíBahna,
a

parc. č. 484/L3 v kat. územíHorní Smržov

a

a parc. č. st. 43 a 460 v kat. územíDolníSmržov,

ÚČastníkŮm stavebního řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 2 spróvního řódu ve vazbě na
ust. § 1-09 písm. f) stavebního zákona vymezeným pozemky a stavbami evidovanými v katastru
nemovitostí:

.

parc, č. 405, 406 a 387 v kat. územíRumberk.

Poučení
Dle ust. § 1-12 odst, ]- stavebního zákona se oznámenío zahájenístavebního řízenía dalšípísemnosti
v řízení doruČují účastníkům
řízenía dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízenís velkým počtem
ÚČastníkŮ; v řízenís velkým počtem účastníků
se oznámení o zahájení řízení a dalšípísemnosti v řízení

doruČujípostupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručujejednotlivě;
ÚČastníkyřízenípodle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníciřízenípodle ust. § 109 písm. a)
aŽ d). U stavebních záměrů zasahujícíchdo územíněkolika

oznámení

o

zahájení řízenía dalšípísemnosti

obcíse v řízení s velkým počtem účastníků

v řízenídoručujívždy veřejnou

vyhláškou podle

ust. § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům
řízení podle
ust. § 1-09 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků
se v oznámení o zahájení řízení
a v dalŠÍchÚkonech řízeníúčastníciřízení
podle ust. § 109 písm. e) a f) identifikujíoznačenímpozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Dle ust. § 114 odst.

]_

stavebního zákona můžeúčastníkřízení uplatnit námitky proti projektové

dokumentaci, zpŮsobu provádění a užívánístavby nebo požadavkůmdotčených orgánů, pokud je jimi
Přímo dotČeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídajícívěcnémubřemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkemřízení
podle zvláŠtníhoprávního předpisu, můževe stavebním řízeníuplatňovat námitky pouze v rozsahu,

jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zálem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. Účastník řízeníve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postaveníjako účastníkařízení, a důvody podánínámitek; k námitkám, které překračujírozsah uvedený

v

ve větě prvnía druhé, se nepřihlíží.

Dle ust. § 1-14 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlížík námitkám účastníkůřízení, které byly nebo

mohly být uplatněny při územnímřízení,při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při
vydání Územního opatřenío stavební uzávěře anebo územníhoopatřenío asanaci území.
Dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu si účastníciřízenímohou zvolit zmocněnce. zmocněník zastoupení
se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit písemně nebo ústně do protokolu. V téževěci
můžemít účastníksoučasně pouze jednoho zmocněnce.

Dle ust. § 36 odst.3 správního řádu musí být účastníkůmřízení, nestanoví-li zákon jinak, dána před
vydáním rozhodnutíve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud
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se jeho Žádosti
rozhodnutí vzdal.

v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka,který se práva vyjádřit se k

podkladům

D|e ust. § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníciřízenía jejich zástupci právo nahlížet do spisu,
rozhodnutíve věcijiž v právní moci.

a to i v případě, že je

Dle ust, § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížetdo spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo
na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

ÚČastníci řízenímohou do spisu nahlížetu Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy, 2. patro,
kancelář Č. 3.19, náměstí9. května 954/2,680 01- Boskovice, vždy ve dnech pondělía středa od 08:00
do 17:00 hod., příp. po předchozítelefonické domluvě i v jiný den.

otisk rOzítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil v.
vedoucí Odboru dopravy
(

o

patře no

kv a l ifi kov a ný

m

e le

ktro

r.

n

i

ckým

p

od p i se

m

)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Boskovice,
Městského úřadu Letovice, obecního úřadu Deštná a obecního úřadu Hornísmržov. oznámeníbude
zveřejněno téžzpůsobem umožňujícídálkový přístup.

Vyvěšeno

d." .26.:.9. : .|C-.?.z

Sejm uto

o^"...Í4:..!.9_..:..27.z>

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeníasejmutí:

OBEC

i{qsÍ SIqRŽov

(,1q

t-*ťltiv&e

Rozdě!ovník
Účastník řízení podle ust. § 109 písm. a} stavebního zákona (datovou schránkou}:
' Česká republika, zast. Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, lčo: oL31,2774,
Hroznová 227/17,603 00 Brno, zast. Regioprojekt Brno, s.r.o., lČo: 00220078, U Svitavy 1,077/2,
618 00 Brno

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona (datovou schránkou):
. obec Deštná, tČo: oos:zr18, Deštná 61,,679 6], Letovice

r

město Letovice, tČo: oozgos1-8, Masarykovo náměstí 2j:o/1g,679

61,

Letovice

sp. zn.: sMBo 77021 /2022 DoP
č. j.: DMBO 7672O/2OZZ/DOP

Účastníci řízení podle ust. § 1O9 písm. d) stavebního zákona (datovou schránkou):
. ČEPs, a.s., lčo: 25702556, Elektrárenská774l2,10152 Praha 1-0

o
o

EG.D, a.s., lČo: 28o854OO, Lidická 1,873/36,602 00 Brno

GasNet, S.r.o., lČo: 27295567, Klíšská 940/96,400 01 Ústí nad Labem

účastníciřízenípodle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami
evidovanými v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou):
. parc. č. ]_68, 245/1,,360, 36]., 362,367,369,370,3-/t,3-I2,373,374,376,378,379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387 ,388, 39 ]., 3g3, 394,396, 398, 399, 400, 4ot, 403, 4o4, 4o7 , 27o,

o
.
.

375, 395, 4O5, 406, 25L a 253 v kat. územíRumberk,

8,3f1,22513,22515,252,254,255,256,259,260,262,263,264,265,268,
27o,281,,282,2go,2gL,33g,345,346,347 , 165/I,269,27I,272,2-]3,274,275,2'16,27'] ,279,
28o,283,284,285,286,287 ,308, 309, 310, 311, 3t4,3L5 a 3t-I v kat. Území Bahna,
pafC. č. st.6, st.7, st.

parc. č. 484lt3 v kat. územíHorníSmržov
parc. č. st. 43 a 460 v kat. územíDolníSmržov

účastníciřízenípodte ust. § 109 písm. f) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami
evidovanými v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou}:

.

parc. č. 405, 406 a 387 v kat. územíRumberk

Dotčenéorgány (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku}:
o Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náméstí 4/2,

o

680 01 Boskovice

policie ČR, krajské ředitelství policie lihomoravského kraje, Územní odbor
Do p ravn í nspektorát, Bezručova 1,895 / 31,, 67 8 tI Bla nsko
i
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