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V e ř e j n á  v y h l á š k a  

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í  

S P O L E Č N É  P O V O L E N Í  
 

Výroková část 

 

Dne 29.04.2020 podaly společně 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“), žádost o vydání společného územního rozhodnutí  

a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) 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., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“) bylo předmětné řízení zahájeno doručením žádosti Městskému úřadu Boskovice, 

Odboru dopravy dne 29.04.2020. 

 

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále také „Městský úřad Boskovice“) jako věcně, funkčně  

a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“), podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a podle § 11 odst.  1 písm. 

b) správního řádu, provedl ve smyslu ust. § 94o stavebního zákona posouzení předmětného stavebního 

záměru a rozhodl takto: 

  

I. Podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,  
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s ch v a l u j e  

stavební záměr na stavbu 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. 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 geotextilií. 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 
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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.   

 

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,  

v účinném znění. 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. 
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Kácení bude provedeno na základě rozhodnutí – povolení o kácení, k jehož vydání je z hlediska ochrany 

přírody a krajiny, příslušný orgán vykonávající výkon státní správy tj. Městský úřad 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.    

 

 

II. Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

  

1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 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., tak 

jak je uvedeno v příloze č.  C.3. – koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je 

součástí ověřené projektové dokumentace stavby.   

 

2) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby. Zařízení staveniště, které překročí 

parametry staveb a zařízení uvedených v ust. § 79 odst. 2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému 

umístění územní rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb,  

které budou tvořit zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v ust. § 103 odst. 1 stavebního 

zákona, pak taková stavba vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle ust. § 24e odst. 3 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se 

stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, povolují 

pouze jako stavby dočasné. 

 

3) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, 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.   

 

4) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 

5) Stavebník a stavbyvedoucí jsou povinni uvést do souladu prostorovou polohu stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, a to prostřednictvím vytyčení realizovaného úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem. 

 

6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 

technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády  

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Vždy je třeba zajistit ochranu zdraví a života osob  

na staveništi. 
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7) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky stanovené  

v ust. § 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré 

zařízení staveniště bude odstraněno do doby dokončení stavby. 

 

8) Stavebník prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Dále prokazatelně 

oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

– závěrečná kontrolní prohlídka. 

 

9) Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2021. 

 

10) Stavba bude prováděna dodavatelsky. Bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka 

„Stavba povolena“), který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Tento štítek 

zde bude umístěn do vydání kolaudačního souhlasu. 

 

11) Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit stavebnímu úřadu název, identifikační číslo  

a sídlo stavebního podnikatele (viz ust. § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který bude stavbu 

provádět. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení stavbyvedoucím a vést 

přehledně stavební deník. 

 

12) Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena“ údaje o vybraném stavebním 

podnikateli. 

 

13) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je stavebník 

povinen zajistit činnost koordinátora BOZP podle ustanovení ust. § 14 a 15 zákona  

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

14) Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků  

či staveb. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen se předem  

s vlastníky dohodnout. 

 

15) Před zahájením zemních prací bude v dostatečném časovém předstihu zajištěno vytyčení všech 

podzemních inženýrských sítí v místě stavby příslušnými správci sítí tak, aby nedošlo k jejich 

případnému poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech nadzemních i podzemních 

inženýrských sítí bude oznámeno jejich jednotlivým správcům. 

 

16) Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny výhradně 

klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů. 

 

17) Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí budou jednotlivě 

přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole pořízen zápis. 

 

18) V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství podá 

stavebník u zdejšího stavebního úřadu přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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19) V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na místní komunikaci požádá 

zhotovitel stavby příslušný městský úřad o povolení zvláštního užívání místní komunikace. 

 

20) Vozovky a veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění musí být okamžitě 

odstraněno. 

 

21) V případě omezení silničního provozu v místě provádění stavby, bude přechodná úprava provozu 

(dopravní značení) řešena samostatně, o kterou si zhotovitel stavby požádá příslušný městský úřad 

cca 1 měsíc před samotnou realizací stavby a předloží návrh přechodné úpravy dopravního značení 

s vyjádřením Policie ČR, DI Svitavy či DI Blansko. 

 

22) Během stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu. 

 

23) Odpady vznikající při výstavbě budou přednostně využívány. V případě, že to nebude možné, 

budou odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Doklady o odstranění odpadů budou předloženy  

dle podmínek koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, 

Odboru životního prostředí a závazného stanoviska Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby 

a ochrany životního prostředí. 

 

24) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovili ve svých rozhodnutích, vyjádřeních 

a závazných stanoviscích: 

 Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, usnesení ze dne 20.02.2020 

pod č.j.: 159/2020-910-IPK/2,  

 Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, stanovisko ze dne 

08.04.2020 pod sp. zn.: 222/2019-910-UPR/2,  

 Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky, závazné stanovisko ze dne 31.05.2019 pod č.j.: MV-66157-5/PO-PRE-2019,  

 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy, vyjádření k projektové dokumentaci  

ze dne 18.03.2019 pod č.j.: MUMT 08630/2019/OD2,  

 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy, rozhodnutí ze dne 16.01.2020 pod  

sp. zn.: MUMT 01994/2020/OD2,   

 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy, rozhodnutí o povolení stavby 

v ochranném pásmu ze dne 17.01.2020 pod sp. zn.: MUMT 02051/2020/OD2, 

 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, koordinované stanovisko  

ze dne 20.02.2020 pod sp. zn.: MUMT 07894/2019/OZP9, 

 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, souhlas k odnětí zemědělské 

půdy ze ZPF ze dne 09.03.2020 pod sp. zn.: S MUMUT 07940/2020/OZP8,   

 Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, závazné stanovisko  

ze dne 09.04.2019 pod č. j.: DMBO 5916/2019/STAV/Ko,  

 Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, vyjádření 

k projektové dokumentaci pro územní a stavební povolení ze dne 11.03.2019  

pod č. j.: DMBO 7361/2019/TOŽP/Po, 
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 Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, závazné stanovisko 

ze dne 26.09.2019 pod č. j.: DMBO 11529/19/Ko,  

 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, 

souhlasné stanovisko ze dne 18.03.2019 pod č.j.: KRPE-21382-1/ČJ-2019-170906,  

 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní 

inspektorát, stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební povolení 

ze dne 09.01.2020 pod č. j.: KRPB-270319-3/ČJ-2019-060106, 

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, závazné stanovisko ze 

dne 03.05.2019 pod č.j.: HSPA-17-167/2019, 

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

územních zájmů, souhlasné závazné stanovisko ze dne 10.04.2019  

pod sp. zn.: 77412/2019-1150-OÚZ-PCE. 

 

25) Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců komunikací 

a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:  

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, stanovisko 

k projektové dokumentaci ze dne 04.02.2020 pod č. j.: 1992/2020,  

 Povodí Moravy, s.p, stanovisko ze dne 13.02.2020 pod sp. zn.: PM55159/2019/5203/Vrab,     

 ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 14.04.2020 pod  

sp. zn.: 0101291686,  

 ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 14.04.2020 pod  

sp. zn.: 0101291674, 

 ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 14.04.2020 pod  

sp. zn.: 0101291671, 

 ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s prováděním činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 23.04.2020 pod  

sp. zn.: 1108609172,  

 ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 23.04.2020 pod  

sp. zn.: 1108609031, 

 CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítě 

elektrotechnických komunikací ze dne 21.03.2019, pod č. j.: 575743/19. 

 

26) Po ukončení prací v termínu stanoveném v tomto rozhodnutí bude ve smyslu ust. § 122 stavebního 

zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas bude podána 

na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; bude obsahovat 

i předepsané přílohy, zejména pak:  

 protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, 

 geodetické zaměření provedené stavby, 

 doklady o užívání inženýrských sítí souvisejících se stavbou komunikace (plynovod, 

kanalizace, veřejné osvětlení rozvody NN atd.), 

 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (jen pokud dojde k odchylkám proti 

stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), 



sp. zn.: SMBO 16426/2020 DOP 
č. j.: DMBO 24280/2020 

8 
 

 závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby. 

 

27) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejména pak: 

 dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, 

 stavební deník. 

 

Odůvodnění  

Dne 29.04.2020 obdržel Městský úřad Boskovice žádost o vydání společného povolení na stavbu 

nazvané 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. 

 

Vzhledem k tomu, že Městskému úřadu Boskovice byly dobře známy poměry staveniště a žádost 

poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 

umístění a provádění, upustil Městský úřad Boskovice ve smyslu ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona 

od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své případné 

námitky nebo důkazy proti umístění stavby, projektové dokumentaci, způsobu provádění  

a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení  

o zahájení společného řízení. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. 

 

Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle ust. § 94k stavebního 

zákona vycházel Městský úřad Boskovice z předpokládaného působení stavby na okolí,  

a to s ohledem na její konstrukci, výšku, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků. Dále přihlédl 

k předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Z těchto 

hledisek pak přiznal postavení účastníkům uvedeným v rozdělovníku tohoto rozhodnutí. 

 

Městský úřad Boskovice shledal, že předmětný stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního 

zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu 

k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona. Dále ověřil, že dokumentace je 

úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě, 

včasné vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby 

vyžadovaného zvláštním právním předpisem, stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání 

stavby. 

 

Žádost byla doložena vyjádřeními a závaznými stanovisky uvedenými ve výrokové části tohoto 

rozhodnutí. Případné podmínky stanovené dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení, byly rovněž 

zahrnuty do výrokové části rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených rozhodnutích  

se tímto společným povolením nic nemění. 
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Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených komunikací  

a inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní vztah mezi 

těmito subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou zezávazňovány. 

 

Městský úřad Boskovice posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 94o stavebního 

zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky.  

 

Městský úřad Boskovice v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění, povolení  

a provedení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

 

Poučení 

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát 

uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 15 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.   

 

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

ust. § 94n stavebního zákona, uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, 

dokumentaci, způsobu prováděni a užíváni stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, 

pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. 

Obec uplatňuje v 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 námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 

účastníka řízení a důvody podání námitek. 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání. O odvolání rozhoduje nejblíže 

nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy. Odvolání se 

podává u Městského úřadu Boskovice. Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný 

účinek. 

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. K novým skutečnostem uvedeným v odvolání  

se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve. 

 

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 směřuje, v jakém rozsahu ho 

napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež 

mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se 

domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
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stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 

potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

 

Ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu mj. stanoví, že z podání musí být 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.  

 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Toto společné povolení 

pozbude platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 

 

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla povolena, pak může být započato až na základě kolaudačního 

souhlasu vydaného po závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 

Užívání uvedené stavby fyzickou nebo právnickou osobou bez kolaudačního souhlasu popř. 

kolaudačního rozhodnutí je přestupkem podle ust. § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona.  

Za uvedené jednání se ukládá pokuta do 1 000 000 Kč.  

 

 

 

 

 

   

    

     

 

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil                      

vedoucí Odboru dopravy 

(opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem) 

 

Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Toto rozhodnutí 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.   

  

 

Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.   

 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.      

otisk 
úředního 

razítka 
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Rozdělovník 

 

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. a) 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) a 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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