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vEŘEJruÁ vyHúšrn

UsNEsENí
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále také jen ,,Městský úřad Boskovice")jako věcně, funkčně
a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. I3/I997 Sb.,

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavebnízákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon") a podle ust. § 1,1odst. 1 písm. b) zákona č.5OO/2OO4 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") rozhodl takto:

V souladu s ust. § 36 odst. 3 a § 39 odst. ]" správního řádu se účastníkům stavebního řízení vedeného
pod sp. zn.: SMBO 15619/2O2O DOP, které bylo u Městského úřadu Boskovice zahájeno dne
27.05.2022 doručením žádosti o stavební povolení ze strany stavebníka - Krajského pozemkového
Úřadu pro Jihomoravský kraj, lČOi 0131,2174, Hroznová 221/I7,603 o0 Brno (dále také jen

,,stavebník"), zastoupeného na základě doložené plné moci společností Regioprojekt Brno, s.r.o.,

tČO: OOZZOO78, U Svitavy 1077 /2,618 0O Brno na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace ,,polní
cesty MK2a a MK2b v kat. území Bahna a Rumberk", umístěnou na pozemcích parc. č. 368, 394,4O7
v kat. území Rumberk a 269,281, v kat, území Bahna,

určuje lhŮta 10 dnů, která počne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty 10 dní
stanovené dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona, a to k provedení úkonu
spoČÍvajícího v seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k těmto
podkladům.

Vymezení účastníkŮ stavebního řízení ve věci vedené Městským úřadem Boskovice pod

sp. zn.: SMBO L2027|2022DOP:

Účastník řízení podle ust. § 109 písm. a) a d} stavebního zákona:
o Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, lČO: 0131,2774, Hroznová 227/I7,603 0O Brno,

V Zast. Regioprojekt Brno, s.r.o., lČo: 00220078, U Svitavy 107712,618 00 Brno
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Účastníci řízení podle ust. § 1O9 písm. c) stavebního zákona:
. obec Deštná, lčo: 00532118, Deštná 6L,679 6]. Letovice
o město Letovice, lČo: 0028051-8, Masarykovo náměstí 21ol19,679 61, Letovice

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami
evidovanými v katastru nemovitostí:

. čEPs, a.s., lČo: 25702556, Elektrárenská774/2,Io1,52 Praha ]_0

r EG,D, a.s., lČo: 28085400, Lidická 1,873/36,602 00 Brno

o GasNet, s,r.o., lČo: 27295567, Klíšská 940196,400 01 Ústí nad Labem

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami
evidovanými v katastru nemovitostí:

. parc. Č.168,245/1,,360,361,362,367,369,37o,37t,372,373,374,376,378,379,380,381,
382, 383, 384, 385, 386, 387 , 388, 39 ]-, 393, 394, 396, 398, 399, 400, 4o1, 4o3, 4o4, 407 , 27o,

3]5,395,405,406,251-a253 v kat. územíRumberk, parc. č. st.6, st.7, st.8, 3/1,,225/3,225/5,
252, 254, 255, 256, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 281, 28z, 29o, 291, 339, 345, 346,
347 , 

,J,65/L, 269,271,,272,273,274,275,276,277 ,279,28o,283, z84,285,286,287, 308, 309,

3L0, 31,1,, 31-4, 315 a 3I7 v kat. území Bahna, parc. č. 484/1,3 v kat. území Horní Smržov
a parc. č. st. 43 a 460 v kat. území DolníSmržov

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami
evidovanými v katastru nemovitostí:

o p3fc. č. 405, 406 a 387 v kat. území Rumberk

odůvodnění
Městský úřad Boskovice obdržel dne 27.05.2022 od stavebníka - Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj, lČO: Ot3t2774, Hroznová 227/l7,603 00 Brno, zastoupeného na základě
doložené plné moci společností Regioprojekt Brno, s.r.o., lČO: oo22oo78,
U Svitavy 1077/2,618 00 Brno žádost o stavební povolení na stavbu nazvanou dle projektové

dokumentace,,Polní cesty MK2a a MK2b vkat. území Bahna a Rumberk", umístěnou na pozemcích
parc. č. 368,394,407 v kat. územíRumberka269,281_ v kat. územíBahna.

Dnem doručení uvedené žádosti bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu u Městského úřadu
Boskovice za hájeno stavebn í řízení.

Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutíve věci dána

moŽnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a proto Městský úřad Boskovice oznámil účastníkům
řízení, že mají možnost se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim.

Dle ust. § 39 odst. 1 správního řádu správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení

úkonu, pokud ji nestanovízákon a je-li toho zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízeníani
poruŠena rovnost účastníků. Usnesení o určení lhůty se oznamuje pouze tomu, komu je určena,
popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká.



sp. zn.: SMBo l2oz7/2022DoP
č. j.: DMBO 1,8O34/2O2Z|DOP

Na základě výše uvedených ust. § 36 odst.3 a § 39 odst. 1 správního řádu Městský úřad Boskovice,

Odbor dopravy rozhodl při určení lhůty účastníkům řízení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
usnesení, neboť lhůtu ].0 dnů, která počne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty 10 dnístanovené
dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona (viz písemnost Městského úřadu Boskovice ze dne 22.09.2022

pod sp. zn.: SMBO 17027/2022 DoP, č. j.: DMBO 1,672O/2O22/DOP označená jako ,,OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZrruÍ n OZNÁMENÍ O SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ

ROZHODNUTÍ"1, lze k provedení úkonu spočívajícího v seznámení se s podklady pro rozhodnutí

a vyjádření se k těmto podkladům považovat za zcela dostatečnou.

Poučení
Dle ust, § 11-2 odst. 1stavebního zákona se oznámenío zahájenístavebního řízení a dalšípísemnosti
v řízenídoručujíúčastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízenís velkým počtem

účastníků; v řízenís velkým počtem účastníků se oznámenío zahájenířízení a dalšípísemnostiv řízení

doručují postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě;

účastníky řízenípodle ust. § 27 odst. ]- správního řádu jsou vždy účastníci řízenípodle ust, § 1_09 písm. a)

až d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcíse v řízenís velkým počtem účastníků

oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy 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 řízenís velkým počtem účastníků se v oznámenío zahájení řízení
a v dalších úkonech řízeníúčastníciřízení podle ust. § 109 písm. e) a f) identifikujíoznačením pozemků

a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Protitomuto usnesení mohou účastníci řízenív souladu s ust. § 76 odst. 5 a § 83 odst. ]_ správního řádu

podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 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. § 76 odst. 5 správního řádu odvoláníproti
usnesení nemá 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 (usnesení) směřuje, v jakém

rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
(usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, vjakém rozsahu odvolatel

rozhodnutí (usnesení) napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí (usnesení). 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.
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Ust, § 37 odst. 2 správního řádu mj. stanoví, že z podánímusíbýt 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.

otl Sk

úřed ního
razít ka

/

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupilv. r.

vedoucí Odboru dopravy
(opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem)

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na

Městského úřadu Letovice, Obecního úřadu Deštná.

umožňující dálkový přístup.

úřední desce Městského úřadu Boskovice,

Oznámení bude zveřejněno též způsobem

Vyvěšeno dne \G"e,2oLz

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutí;

Rozdělovník
Účastník řízení podle ust. § 109 písm. a} stavebního zákona (datovou schránkou):

. Česká republika, zast. Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, lČo: ot3t2ll+,
Hroznová 227 /L7 ,603 00 Brno, zast. Regioprojekt Brno, s.r.o., lČO: 00220078, U Svitavy Io77 /2,
61_8 00 Brno

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona (datovou schránkou}:
o obec Deštná, lČo: 00532118, Deštná 6L,679 61 Letovice
r město Letovice, tČo: oozsos18, Masarykovo náměstí 2Lo/Ig,679 6t Letovice

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona (datovou schránkou):
. ČEPS, a.s., lČo: 25702556,Elektrárenská774l2, L01, 52 Praha 10

o EG.D, a.s., lČo: 28085400, Lidická 1873/36,602 00 Brno
o GasNet, s.r.o,, lčo: 27295567, Klíšská 940/96,400 01 Ústí nad Labem
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OBEC HOKtr SMRŽOV
679 6kJelovióe
tčo:00 !!fuzk
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Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e} stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami
evidovanými v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou):

. parc. Č. 1-68, 245/1,360, 36]., 362, 367, 369,37o,3-]t, 3-]2, 373,374, 376, 378,379, 380, 38]_,

382, 383, 384, 385, 386,387,388, 391, 393,394,396, 398, 399, 400, 40t, 4o3, 4o4, 4o7, 270,

375, 395, 4O5,406,251, a253 v kat. územíRumberk,
. parc. Č. st.6, St.7, st. 8,3fL,22513,225/5,252,254,255,256,259,260,262,263,264,265,268,

270,28I,282,29o,29L,339,345,346,347 , 1,65/1", 269,27,J,,272,273,274,275,2-]6,277 ,279,
280,283,284,285,286,287 ,308, 309, 3]_0, 3]"]., 3]_4, 315 a 317 v kat. území Bahna

. parc. č. 484/L3 v kat. území HorníSmržov

. parc. č. st. 43 a 460 v kat. území Dolní Smržov

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

. parc. č. 405, 406 a 387 v kat. území Rumberk

Dotčené orgány (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku):
o Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4l2,

680 01 Boskovice
o policie ČR, krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko,

Dopravní inspektorát, Bezručova L895/3L,678 IL Blansko

-5-


