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Veřejná vyhláška 

 

OZNÁMENÍ  
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

Město Jevíčko, IČO: 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko (dále jen „město Jevíčko“) a město 

Velké Opatovice, IČO: 00281247, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice (dále jen „město  

Velké Opatovice“), podaly společně dne 29.04.2020 u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy 

(dále také „Městský úřad Boskovice“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení (dále jen „společné povolení“) podle ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn (dále jen „stavební zákon“) na stavbu 

nazvanou dle projektové dokumentace „VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY Jevíčko – Velké Opatovice“  

(dále jen „stavba“), umístěné na pozemcích parc. č. 3095/11; 518/8; 4177/2; 5453; 5474; 5449; 

4173/2; 4172; 4171; 4170; 4169; 5447; 5470; 5362; 4199; 4198; 4194; 4193; 4188; 4182; 4183; 4184; 

4197/1; 4177/1; 4181; 3093/1; 3096/3; 4203/1; 5374; 4167; 5353 v k.ú. Jevíčko – předměstí  

a parc. č. 1895/3; 1890/94; 1890/97; 1895/11; 277; 1895/38; 1890/21 v k.ú. Velké Opatovice.  

 

V souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“), bylo předmětné společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) 

zahájeno doručením žádosti Městskému úřadu Boskovice dne 29.04.2020.  

  

Předmětem projektové dokumentace je výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty v šířce 2,50 m  

a celkové délce 3072,80 m, nezpevněnou krajnicí širokou 0,5 m a jednostranným příčným sklonem  

2,0 %, mezi městy Jevíčko a Velké Opatovice. Stezka je navržena s odpočinkovou zónou a za 

staničením km 1,200 00 je rozdělena na dva úseky, objekty – Jevíčko a Velké Opatovice. V tomto 

místě bude zřízen sjezd na pozemní komunikaci dle pasportu silnic jihomoravského kraje nazvané 

silnice III/36612 Bělá u Jevíčka – Smolná – Jevíčko (dále jen „silnice III/36612“) pro případ, že stezka 

se bude stavět na etapy, dle objektů.  

 

Pro bezpečné navedení pěších ze stávajících chodníků na stezku jsou na obou koncích stezky 

navrženy chodníky s místy pro přecházení.   
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U mostu od nedokončené dálnice je stezka vedena podél silnice III/36612. V místech přivedení stezky 

k silnici III/36612 – po pravé straně ve směru staničení je navržené ochranné zábradlí výšky 1,30 m.  

 

V místě nově navržené rámové konstrukce u stávajícího propustku je navrženo zábradlí výšky 1,30 m 

po levé straně ve směru staničení. 

 

Součástí projektu je návrh veřejného osvětlení podél společné stezky v úseku od Jevíčka, ul. Pionýrská 

k mostu nedokončené dálnice pomocí 19 ks sloupů, napojených na stávající sloup VO pomocí CYKY 

kabelů délky 818,5 m. Kabely jsou uloženy v PVC chráničce DN 100.    

 

Dále je v rámci projektu navrženo odvodnění nově navržených zpevněných ploch pod mostem, 

pomocí nově navržených pěti uličních vpustí, nové dešťové kanalizace  PVC KG DN 200 v celkové 

délce 35,00 m a výstavby propustků v místě křížení stávajících příkopů a nově navržené stezky. Vpusti 

budou vedeny přes stávající revizní šachtu do propustku a silničního příkopu. Po dokončení 

stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny, včetně jejich připojovacího 

potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem  

na stávající výškový průběh hrany komunikace. Nové vpusti budou vybaveny pozinkovanými koši  

na splaveniny. V trase křížení společné stezky a stávajících příkopů jsou navrženy propustky 

z betonových kanalizačních trub DN 600 a 800. Propustky jsou navrženy se šikmými čely,  

se seříznutím betonové trouby ve sklonu 1:2 a opevnění výtoku lomovým kamenem.  

 

Za mostem od nedokončené dálnice (ve směru staničení) je navržena úprava čela stávajícího 

propustku, který vede pod silnicí III/36612. Stávající čelo bude v nutné míře ubouráno a spojeno 

s nově vybudovanou železobetonovou rámovou konstrukcí, do které bude napojena dešťová 

kanalizace a kanalizační betonové trouby. Pro snadnější přístup k propustku pod silnicí a jeho 

kontrolu je v rámové konstrukci navržena revizní šachta. 

 

Od staničení km 1,500 – 1,750 jsou navrženy nezpevněné krajnice ze štěrkodrti a vsakovací rýhy 

s podélnou drenáží z PVC DN 150 2/3 perforace. Trativody budou uloženy do betonových  

loží tl. 10 cm z C8/10 Xo. Rýha trativodu bude vyplněna drtí a obalena filtrační geotextílií. Na trase 

trativodu budou osazeny vrcholové a kontrolní šachty, které budou umístěny ve vzájemné 

vzdálenosti max. 50 m. Trativody budou uloženy v min. podélném sklonu 0,3 % směrem k výtoku. 

Podélná drenáž bude vyvedena do koryta místní vodoteče. Výtok bude opevněn lomovým kamenem 

v šíři 0,2 m a výšce celého svahu koryta včetně 1 m dna v korytě. Na vyústění bude osazena žabí 

klapka, která bude umístěna zároveň s břehovou hranou (nesmí vyčnívat do průtočného profilu 

toku). Břeh toku podél stezky bude zpevněn kamennou rovnaninou.  

 

Od staničení km 1,750 – 2,800 00 je nevržen po levé straně otevřený příkop a od staničení km 2,800 

po konec úseku po pravé straně, který bude odvodňovat svah nad stezkou. Voda bude v otevřeném 

příkopě postupně zavsakovat do terénu. V km 1,785 je navržena vsakovací rýha délky 25 m, jenž 

umožní zavsakování a zároveň i natečení do trativodu.    

                   

Povrchové dešťové vody z nově řešených zpevněných ploch budou svedeny přes nezpevněnou 

krajnici pomocí podélného a příčného směru do zeleně, kde se budou zadržovat a zavsakovat.   
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Stavba je řešena plně bezbariérově a navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou  

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Příčný sklon stezky je max. do 2,0 %. Podélný sklon nepřevyšuje hodnotu 8,33 %. Sklon na 5 % není 

navržen v délce delší nežli 200 m, proto není nutné uvažovat o zřízení odpočívky.  

 

Stezka je v celém úseku navržena z asfaltobetonu. Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby, barvy 

přírodní. Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8 cm) je navržen varovný pás 

z hmatové, slepecké dlažby v barvě červené v šíři 40 cm s přesahem varovného pásu do místa výšky 

silničního obrubníku min. + 8 cm nad vozovkou.  

 

V celé délce stezky je nezpevněná krajnice, která bude mimo zastavěné území sloužit jako přirozená 

vodící linie – rozhraní asfaltobetonu vs nezpevněná, snížená krajnice z R-mat. V místech chodníků 

jsou navrženy vyvýšené chodníkové obrubníky osazené na + 8 cm. V místech vjezdů bude obrubník 

směrem do silnice snížen na + 5 cm. Snížený obrubník v místech jednoho vjezdu nepřesahuje délku 

6,0 m. V místech nájezdů na stezku či nástupů na chodník bude obrubník směrem do silnice snížen 

 na + 2 cm.  

 

Na koncích stezky jsou navrženy chodníky (pro propojení stávajících pěších tras s navrženou stavbou) 

s místy určenými pro přecházení přes místní komunikaci či silnici III. třídy. Délka pro přecházení je do 

6,60 m (u silnice III/3742 Cetkovice - Vel.Opatovice – Smolná (dále jen silnice III/3742“). V místech 

určených pro přecházení nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 

6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na šířku chodníku 1,50 m při odsazení signálního pásu a 

poloměr nároží. Šířka míst určených pro přecházení je 3,0 m. Mezi místy pro přecházení, nástupy na 

stezku a sjezdy budou osazeny dopravní ocelové červeno-bílé  sloupky (pro zabránění nájezdu na 

stezku či chodník). Podél stezky jsou navržena ochranná bezpečnostní zábradlí dle TP186 výšky 1,30 

m (u nebezpečných míst včetně přemostění).  

 

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním 

podélném sklonu 12,5 % na délce 1,0 m až 2,0 m se zachováním příčného sklonu do 2,0 %. Rampové 

části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního 

obrubníku.  

 

V rámci stavby dojde ke kácení dřevin nezbytných pro realizaci stavby a to v počtu 16 ks vzrostlé 

zeleně, rostoucí mimo les s plánovanou náhradou vykácených stromů počtem 35 ks nových listnatých 

stromů. Kácení bude provedeno na základě rozhodnutí – povolení o kácení, k jehož vydání je 

z hlediska ochrany přírody a krajiny, příslušný orgán vykonávající výkon samosprávy tj. město Jevíčko. 

Kácení bude realizováno v době vegetačního klidu tj. od října do března běžného roku.    

 

Společná stezka bude napojena na stávající místní komunikace v Jevíčku ulici Pionýrská a na 

cyklostezku č. 4066, která vede z Jevíčka do Velkých Opatovic. V současné době v tomto úseku vede 

cyklostezka č. 4066 po silnicích III/36612 a III/3742.    

 

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Tomáš Rak,   

IČO: 74156179, Truhlářská 263/24, 503 41 Hradec Králové, autorizaci provedl Ing. Tomáš Rak, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0602398.   
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Městský úřad Boskovice, jako věcně, funkčně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 40 odst. 4 

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) 

stavebního zákona,  

 

oznamuje 

 

zahájení společného řízení ve výše uvedené věci. 

 

Městský úřad Boskovice posoudil předloženou žádost a doložené doklady a na základě výsledku, ve 

smyslu ust. § 94m stavebního zákona, oznamuje zahájení společného řízení všem známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům a ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona, upouští od 

ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost 

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. 

 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost 

připomínky do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení.   

 

Účastníci řízení, vedeného u zdejšího Městského úřadu Boskovice pod Sp. zn.: SMBO 16426/2020 

DOP, mohou nahlížet do podkladů oznámení o zahájení společného řízení, na Odboru dopravy 

Městského úřadu v Boskovicích, II. poschodí, kancelář č. 3.19 v úřední dny (pondělí a středa 08.00 – 

17.00).  

 

        

Poučení: 

 

Městský úřad Boskovice využil v tomto řízení možnosti doručování písemností formou veřejné 

vyhlášky (tzv. ediktálně) ve smyslu ust. § 144 s odkazem na ust. § 25 odst. 1, 2 správního řádu, 

z důvodu velkého počtu účastníků řízení.   

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám 

k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky dle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona,  

se nepřihlíží.     

 

Osoba, která je účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat 

námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu prováděni a užíváni 

stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno její 

vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje společném řízení námitky k 

ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 

právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 

stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 

zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
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námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání 

námitek.                  

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník 

řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a 

příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky, 

z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, 

která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění.  V téže věci může za 

právnickou osobu současné činit úkony jed jedna osoba. 

 

 

              

 

 

 

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil 

vedoucí Odboru dopravy 

(opatřeno uznávaným elektronickým podpisem) 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Boskovice, 

Městského úřadu Jevíčko a Městského úřadu Velké Opatovice. Oznámení bude zveřejněno též 

způsobem umožňující dálkový přístup.   

 

 

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

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otisk razítka 
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Rozdělovník 

 

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. a), b) stavebního zákona: 

 Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko  

 Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice 

 

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. d), e) stavebního zákona: 

 Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., Třebovská 713, 569 43 Jevíčko 

 Ing. Ladislav Hloušek, U ústavu 104/12, Chrlice, 643 00 Brno 

 Bc. Radka Hloušková, U ústavu 104/12, Chrlice, 643 00 Brno  

 Bc. Lenka Šmachová, Křenov 25, 569 22 Křenov  

 Josef Biberle, Brněnská 339, 569 43 Jevíčko 

 Ing. Alla Holešovská, Vodova 1294/28, Královo pole, 612 00 Brno   

 Jan Štindl, Pionýrská 571, 569 43 Jevíčko   

 Bc. Petr Popelka, Pionýrská 700, 569 43 Jevíčko   

 Bc. Eva Popelková, Pionýrská 700, 569 43 Jevíčko   

 ČEZ distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín    

 Pardubický kraj, doručí se: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace 

kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice   

 Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov   

 Česká republika, Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, Veveří 602 00 Brno   

 Jihomoravský kraj, doručí se: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno   

 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno    

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha  

 

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 

 vlastníci pozemků parcel č. 518/13; 3093/1; 3096/3; 3128/2; 3094/2; 3095/9; 4186; 4185; 

4192; 4191; 4190; 4189; 4180; 4179; 4178; 4173/1; 4166 v k.ú. Jevíčko – předměstí 

 vlastníci pozemků parcel. č. 1895/19; 1895/4; 1895/18; 1895/17; 1895/5; 1895/16; 1895/15; 

1895/6; 1895/7; 1895/37; 1895/36; 1895/14; 1895/13; 1895/12; 1895/37; 1895/36; 

1895/10; 1890/36; 1890/37; 1890/38; 1890/131; 1891/3; 1891/2; 1891/1; 1892/1; 1892/4; 

1890/96; 1890/94; 1890/95; 1890/123; 1890/117; 1890/118; 1890/93; 1890/91; 1890/92; 

1890/90; 1890/89; 1890/87; 1890/86; 1890/84; 1890/83; 1890/82; 1890/81; 1890/80; 

1890/79; 1890/58; 1890/78; 276; 1890/98; 1890/99; 1890/101; 1890/102; 1890/103; 

1890/104; 1890/105; 1890/106; 1890/108; 1890/109; 1890/110; 1890/111; 1890/112; 

1890/113; 1890/114; 1890/115; 1890/116 v k.ú. Velké Opatovice.   

 

Dotčené orgány: 

 Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, 

680 18 Boskovice 

 Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, nám. 9. května,  

680 11 Boskovice 
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 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 

Moravská Třebová  

 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská 

Třebová 

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

 Ministerstvo dopravy – Odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1  

 Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 

 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany 

osobních územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy,  

Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy   

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko,  

Dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko  

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37,  

568 02 Svitavy  

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství – oddělení stavební 

prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno 

 

Na vědomí:  

 NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 
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