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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

Č.j.: JMK 17283/2022 Sp. zn.: S -JMK 64187/2021 OÚPSŘ   Brno 14.2.2022 

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu 
nejméně 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.  

Vyvěšeno dne:        
Sejmuto dne: 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

Ú Z E M N Í     R O Z H O D N U T Í 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ" či 
„stavební úřad“) jako příslušný správní orgán ve smyslu § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon"), v územním řízení podle § 84 
až § 90 stavebního zákona posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „I/43 Perná – 
Krhov, bodová závada“, kterou dne 29.4.2021 podala společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 
65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha, zastoupená společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 
46347488, Kounicova 271, 602 00  Brno, kterou zastupuje zmocněnec 4roads s.r.o., IČO 063 27 354, Slunná 
541/27, 162 00 Praha.  

KrÚ na základě tohoto posouzení rozhodl takto: 

I. 
podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

rozhodnutí o umístění stavby  

„I/43 Perná – Krhov, bodová závada“,  

jejímž předmětem je novostavba nového jízdního pásu v úseku Perná – Krhov pro směr dopravy Svitavy – 
Brno, šířková úprava stávajícího silničního tělesa pro směr Brno – Svitavy a úprava křižovatky silnic I/43 
a III/0433 (dále též „záměr“) na pozemcích: 

parc. č. 2415, 2575, 2576 v k. ú. Bořitov,  

parc. č. 1047/2, 1047/3, 2360/1, 2360/3, 3086/5 v k. ú. Drnovice,  

parc. č. 170/37, 170/38, 414, 418/1, 418/3, 418/4, 420, 421/1, 421/2, 421/4 v k. ú. Krhov,  

parc. č. 6500, 6501, 6502, 6503, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 
6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6547, 6548, 6549, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 7084, 7085, 7086, 7087, 
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7088, 7089, 7090, 7091, 7101, 7103 v k. ú. Lysice,  

a parc. č. 699/4, 699/5, 699/6, 699/186, 722/3, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 755/1, 755/3, 755/4, 
755/5, 757/19, 831/1, 839, 853/2, 854/2, 854/4 v k. ú. Voděrady u Kunštátu.  

 

II. 

Podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a § 9 odst. 
5 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

povoluje 

kácení, resp. odstraňování souvislých ploch následujících dřevin: 

 dle závazného stanoviska Úřadu městyse Lysic č. j. 2935/2020/ÚM, sp. zn. 2473/2020, ze dne 
13.11.2020: 
 1 ks ořešáku královského o obvodu kmene 94 cm na pozemku parc. č. 7103 k.ú. Lysice,  
 zapojeného porostu o výměře 420 m2, který tvoří ovocné, keřové a náletové dřeviny (ořešák královský, 

švestka, slivoň, vrba bílá a přísavník) na pozemcích parc. č. 6592, 6593 a 7103 k.ú. Lysice  
 zapojeného porostu o výměře 50 m2, který tvoří keřové a náletové dřeviny (ptačí zob obecný, růže 

šípková, bez černý, trnovník akát) na pozemku pare. č. 7091 v k.ú. Lysice, 

s tím, že kácení lze provést od 01.11. do 31.03. kalendářního roku a po nabytí právní moci rozhodnutí pro 
povolení výše uvedené stavby. 

Kácení v k.ú. Bořitov bylo povoleno samostatným rozhodnutím Obecního úřadu Bořitov č.j. 5/2020 – F ze 
dne 14.10.2020, kácení v k.ú. Krhov bylo povoleno samostatným rozhodnutím Obecního úřadu Krhov č.j. 
40/Kr-2020 ze dne 16.10.2020. KrÚ proto již nevydává povolení ke kácení dřevin v těchto k.ú. 

 
III. 

 
Podle § 8 odst. 6 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

ukládá 

žadateli, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 

provedení náhradní výsadby v tomto rozsahu: 

 dle závazného stanoviska Úřadu městyse Lysic č. j. 2935/2020/ÚM, sp. zn. 2473/2020, ze dne 
13.11.2020: 

 10 ks ovocných stromů, a to 5 ks švestky na pozemku parc. č. 6309 a 5 ks třešní na pozemku parc. 
č. 846/33 oba k.ú. Lysice. 

Výsadba bude provedena do 1 roku od provedení kácení. Bude zajištěna následná 5letá péče a výměna 
případně uhynulých sazenic, bude se jednat o zapěstované stromky, bude provedeno technické 
zabezpečení dřevin opěrným kůlem, pletivem proti okusu zvěří, dřeviny budou vyvázány a bude zajištěno 
pravidelné zalévání po dobu 2 let od výsadby. 
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Druh a účel umisťované stavby, prostorové řešení stavby: 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, 
v platném znění, jejímž účelem je zvýšení bezpečnosti provozu.   

Předmětem územního řízení je novostavba nového jízdního pásu v úseku Perná – Krhov pro směr dopravy 
Svitavy – Brno. Dále v tomto úseku bude šířkově upraveno stávající silniční těleso, které bude sloužit pro 
směr Brno – Svitavy. Součástí stavby je úprava křižovatky silnic I/43 a III/0433. Oddělením jízdních směrů se 
zvýší bezpečnost provozu a komfort jízdy, což bude mít výrazný vliv na plynulost dopravy. 
 
Seznam stavebních objektů (SO), které jsou předmětem územního řízení: 

000 Objekty přípravy staveniště 
SO 021 Příprava území 

100 Objekty pozemních komunikací 
SO 101 Silnice I/43 
SO 110 Úprava křižovatky silnic I/43 x III/0433 x III/3767  
SO 111 Úprava větví křižovatky 
SO 151 Úprava polní cesty v km 0,800 

200 Mostní objekty a zdi 
SO 251 Opěrná zeď v km 1,660 

300 Vodohospodářské objekty 
SO 331 Úprava výtoku v km 1,700 
SO 341 Přeložka vodovodu 

Stručný technický popis: 
SO 101 řeší návrh nového jízdního pásu silnice I/43 v úseku Perná – Krhov, který bude sloužit pro dopravu 
ve směru Svitavy – Brno. Jízdní pás je navržen dvoupruhový v šířkové kategorii 9,5/90. Stávající silniční 
těleso bude sloužit pro dopravu ve směru Brno – Svitavy. Stávající těleso se šířkově upraví na kategorii 
S 9,5. Bude upraveno vodorovné dopravní značení a vybourány části zpevnění komunikace. Dále budou 
osazena svodidla z důvodu bezpečnosti před pevnými překážkami (stromy) a z důvodu vysokých násypů. 
SO 110 navazuje bezprostředně na SO 101, řeší úpravu křižovatky silnic I/43, III/0433 a III/3767, na které 
dojde k zamezení pohybů ve směrech Brno – Lysice a Lysice – Brno, dále bude zřízen nový připojovací pruh 
pro směr Krhov – Svitavy a bude zřízen vnitřní připojovací pruh pro směr Krhov -- Brno. 
SO 111 řeší úpravu křižovatky ve správě Jihomoravského kraje. 
SO 151 řeší úpravu sjezdu n polní cesty v km 0,800. 
Na řešený úsek navazuje stavba I/43 Krhov – Voděrady. 

Popis stavebních objektů: 

000 Objekty přípravy staveniště 

SO 021 Příprava území 
Stavební objekt zahrnuje sejmutí ornice a podornice v rozsahu trvalého záboru. V rámci přípravy území 
bude provedeno vykácení všech dřevin v prostoru staveniště. Kácení stromů bude zahrnovat i odstranění 
pařezů. Celkově bude vykáceno 39 stromů (z toho 15 stromů podléhá povolení ke kácení) a 1420 m2 keřů (z 
toho 1290 m2 podléhá povolení ke kácení). Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. Kácení je 
navrženo z důvodu bezpečnosti na komunikaci a z důvodu dodržení normových vzdáleností pro rozhledy na 
sjezdech a křižovatkách. 
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100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Silnice I/43 
Novostavba jízdního pásu silnice I/43 je jedním ze dvou hlavních objektů stavby. Je navržen v souladu s ČSN 
73 6101 Projektování silnic a dálnic – září 2018. Náplní objektu je výstavba silnice kategorie S 9,5/90. 
Celková délka je 1 391 m. 

Situační řešení  
Na začátku úseku se trasa odpojuje ze stávající komunikace levostranným obloukem o poloměru R=2200m 
s přechodnicemi délky 90 m. Následuje přímá délky 160 m a pravostranný směrový oblouk o poloměru R = 
900 m s přechodnicemi délky 90 m. Na stávající stav se nový úsek napojuje přímou o délce 200m. V úseku 
km 1,140 – 1,895 budou stavební úpravy na stávajícím silničním tělese. Stávající silniční těleso, po kterém 
bude veden provoz ve směru Brno – Svitavy, zůstane směrově zachováno. 

Výškové řešení 
Výškové řešení nového jízdního pásu na začátku úseku a v místě připojení vychází ze stávajícího stavu 
komunikace I/43. Trasa se odpojuje vypuklým obloukem o poloměru R = 5500 m, dále stoupá sklonem 
3,46% a na stávající stav se napojuje opět vypuklým obloukem o poloměru R = 5500 m. Výškové řešení 
splňuje normu ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 
Stávající silniční těleso, po kterém bude veden provoz ve směru Brno – Svitavy, zůstane výškově 
zachováno. 

SO 110 Úprava křižovatky silnic I/43 x III/0433 x III/3767  
Úprava křižovatky silnic I/43, III/0433 a III/3767 je druhým hlavním objektem stavby. Je navržen v souladu 
s ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích – červen 2012. V úseku křižovatky je 
navrženo snížení rychlosti na 70 km/h. 

Situační řešení 
SO 110 navazuje bezprostředně na SO 101, řeší úpravu křižovatky silnic I/43, III/0433 a III/3767, na které 
dojde k zamezení pohybů ve směrech Brno – Lysice a Lysice – Brno, dále bude zřízen nový připojovací pruh 
pro směr Krhov – Svitavy a bude zřízen vnitřní připojovací pruh pro směr Krhov- Brno. Součástí stavebního 
objektu je výměna obrusné vrstvy na stávajícím mostě ev. č. 43-027. 

Výškové řešení 
Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice I/43. V tomto úseku niveleta 
kopíruje stávající stav komunikace. 

SO 111 Úprava větví křižovatky 
Tento stavební objekt bezprostředně souvisí s SO 110. Jedná se o úpravu větví úrovňové křižovatky ve 
správě SÚS Jihomoravského kraje. 

Situační řešení 
Směrové řešení se nemění oproti stávajícímu stavu. Jedná se o větve křižovatky silnic III/0433 ze směru od 
Krhova a III/3767 ze směru od Lysic. Součástí úpravy jsou směrové dopravní ostrůvky, které budou 
v přejízdném provedení. Směr Lysice – Brno – bude znemožněn stavební úpravou. Automobilová doprava 
pro tento směr bude využívat silnici II/376. 

Výškové řešení 
Výškové řešení kopíruje stávající stav komunikace. 

SO 151 Úprava polní cesty v km 0,800 
Jedná se o úpravu sjezdu polní cesty v km 0,800 vlevo, vyvolaná stavbou nového silničního tělesa. Sjezd je 
3 m široký, s podélným sklonem do 15%. Na dvaceti metrech od sjezdu je na polní cestě navržená 
zpevněná asfaltová konstrukce. Polní cesta je odvodněna příčnými a podélnými sklony do příkopů, které 
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budou vyústěny do silničních příkopů hlavního objektu SO 101. U vyústění polní cesty na komunikaci budou 
osazeny směrové sloupky červené barvy. 

200 Mostní objekty a zdi 

SO 251 Opěrná zeď v km 1,660 
Opěrná zeď v km 1,660 je navržena jako betonová úhlová z důvodu zachování betonového základu 
cenového totemu. Opěrná zeď je navržena výšky 2,5 m a v délce 20 m. Odvodňovací tvárnice bude za 
ukončením zdi svedena do silničního příkopu. 

300 Vodohospodářské objekty 

SO 331 Úprava výtoku v km 1,700 
V rámci úpravy křižovatky silnic I/43, III/0433 a III/3767 (SO 110) bude dotčeno stávající vyústění jednotné 
kanalizace z objektu ČSPH (předpokládaný profil plast DN 300). Poloha kanalizačního potrubí je zakreslena 
podle podkladů provozovatele a s přihlédnutím ke geodetickému zaměření povrchových znaků. Ochranné 
pásmo stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na obě strany od líce trouby. Provozovatelem kanalizace 
je majitel ČSPH. Stávající odvodňovací příkop podél silnice I/43 bude upraven. Za stávající revizní šachtou 
na jednotné kanalizaci (do této je zaústěna dešťová kanalizace a odtok z ČOV ČSPH) dojde ke zkrácení 
stávajícího potrubí DN 300 (předpoklad) o 4 m. Nově upravený odvodňovací příkop podél silnice I/43 je zde 
veden nižší niveletě než stávající. Nebude tedy nutno upravovat niveletu stávajícího potrubí. Nově bude na 
zkrácené potrubí osazena koncová klapka a upraven odvodňovací příkop v místě vyústění doplněním např. 
jeho zpevněním. 
SO 341 Přeložka vodovodu 
V rámci úpravy křižovatky silnic I/43, III/0433 a III/3767 (SO 110) bude dotčena stávající vodovodní přípojka 
(předpokládaný profil PE d.63). Poloha vodovodní přípojky je zakreslena podle podkladů VAS a.s. 
a podkladů fy Eurobit Real a.s. a s přihlédnutím ke geodetickému zaměření povrchových znaků (poklopů 
armatur, směrových sloupků, …). Přesná poloha vodovodu bude zjištěna ručním odkopem před výstavbou. 
Ochranné pásmo stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na obě strany od líce trouby. Provozovatel 
vodovodní přípojky je neznámý. Součástí tohoto stavebního objektu je ochrana stávajícího potrubí 
vodovodní přípojky pod upravovanými silnicemi I/43 a III/0433 během výstavby. Je navržena ochrana 
stávajícího vodovodního potrubí v celé délce 55 m a šíři ochranného pásma. Opatření zahrnuje ověření 
hloubky potrubí kopanou sondou, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby a jeho sledování 
v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození vodovodního 
potrubí, bude toto neprodleně opraveno. 

Poloha a prostorové parametry umísťovaných stavebních objektů jsou zakresleny v katastrální situaci, která 
je podle § 9 odst. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění, přílohou územního rozhodnutí. 
 

Druh pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje: 
k. ú. Bořitov: parc. č. 2415 - ostatní plocha, 2575 - zahrada, 2576 - orná půda;  

k. ú. Drnovice: parc. č. 1047/2 - ostatní plocha, 1047/3 - ostatní plocha, 2360/1 - ostatní plocha, 2360/3 
ostatní plocha, 3086/5 - ostatní plocha;  

k. ú. Krhov: parc. č. 170/37 - orná půda, 170/38 - orná půda, 414 - ostatní plocha, 418/1 - orná půda, 418/3 
- ostatní plocha, 418/4 - ostatní plocha, 420 - ostatní plocha, 421/1 - orná půda, 421/2 ostatní plocha, 
421/4 - orná půda ;  
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k. ú. Lysice: parc. č. 6500 - orná půda, 6501 - orná půda, 6502 - orná půda, 6503 - orná půda, 6507 - orná 
půda, 6508 - orná půda, 6509 - orná půda, 6510 - orná půda, 6511 - orná půda, 6512 - orná půda, 6513 - 
orná půda, 6514 - orná půda, 6515 - orná půda, 6516 - orná půda, 6517 - orná půda, 6518 - orná půda, 
6519 - orná půda, 6520 - orná půda, 6521 - orná půda, 6522 - orná půda, 6523 - orná půda, 6547 - orná 
půda, 6548 - orná půda, 6549 - orná půda, 6591 - zahrada, 6592 - zahrada, 6593 - ovocný sad, 6594 - orná 
půda, 6595 - orná půda, 7084 - ostatní plocha, 7085 - ostatní plocha, 7086 - ostatní plocha, 7087 - ostatní 
plocha, 7088 - ostatní plocha, 7089 - ostatní plocha, 7090 - ostatní plocha , 7091 - ostatní plocha, 7101 - 
ostatní plocha, 7103 -  ostatní plocha;  

k. ú. Voděrady u Kunštátu: parc. č. 699/4 - ostatní plocha, 699/5 - ostatní plocha, 699/6 - trvalý travní 
porost, 699/186 - trvalý travní porost, 722/3 - ostatní plocha, 740/2 - ostatní plocha, 740/3 - ostatní plocha, 
740/4 - ostatní plocha, 740/5 - ostatní plocha, 740/6 - orná půda, 755/1 - orná půda, 755/3 - ostatní 
plocha, 755/4 - ostatní plocha, 755/5 – ostatní plocha, 757/19 - ostatní plocha, 831/1 - ostatní plocha, 839 - 
ostatní plocha, 853/2 - ostatní plocha, 854/2 - ostatní plocha, 854/4 - ostatní plocha.  

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:  
Do území dotčeného vlivy stavby stavební úřad zahrnul plochu pozemků, na kterých se stavba umisťuje, 
a plochu sousedních pozemků. 
Pozemky, na kterých se stavba umisťuje: 
k. ú. Bořitov: parc. č. 2415, 2575, 2576;  

k. ú. Drnovice: parc. č. 1047/2, 1047/3, 2360/1, 2360/3, 3086/5;  

k. ú. Krhov: parc. č. 170/37, 170/38, 414, 418/1, 418/3, 418/4, 420, 421/1, 421/2, 421/4;  

k. ú. Lysice: parc. č. 6500, 6501, 6502, 6503, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 
6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6547, 6548, 6549, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 7084, 7085, 
7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7101, 7103;  

k. ú. Voděrady u Kunštátu: parc. č. 699/4, 699/5, 699/6, 699/186, 722/3, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 
740/6, 755/1, 755/3, 755/4, 755/5, 757/19, 831/1, 839, 853/2, 854/2, 854/4. 

Sousední pozemky: 
k. ú. Voděrady u Kunštátu: parc. č. 688/6, 699/7, 699/102, 740/8, 740/9, 740/11, 757/20, 757/21, 
757/75, 757/76, 757/113 a 853/1; 

k. ú. Bořitov: parc. č. 1310/3, 1312/4 a 2574; 

k. ú. Drnovice: parc. č. 1047/1, 1049, 2360/4, 2360/5 a 3086/1; 

k. ú. Krhov: parc. č. 170/20, 170/28, 170/29, 170/30, 170/33, 170/34, 170/35, 221/2, 221/18, 221/19, 
221/20, 234/26, 234/27, 409/3 a 418/2. 
 

 

IV. 
Pro projektovou přípravu a realizaci částí stavby, které podle ustanovení § 103 odst. 1 stavebního zákona 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, stavební úřad stanoví tyto podmínky:  

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje současný stav území 
se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, tak jak je zakresleno ve 
výkresech C.2.1 a C.2.2. – katastrální situační výkres, který je součástí dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí (dále jen „DÚR"), kterou vypracovala společnost Dopravoprojekt Brno a.s., 
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Kounicova 271/13, 602 00 Brno. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení. 

2. V dalším stupni projektové dokumentace bude dodržen druh a účel stavby, základní parametry jejího 
prostorového  řešení a  umístění,  uvedené v popisu  stavby ve výrokové části tohoto rozhodnutí 
a obsažené v textové části DÚR (A. Průvodní zpráva) ověřené v územním řízení. 

3. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva dopravy, odboru 
infrastruktury a územního plánu, č.j.MD-10386/2021-910/2, sp. zn. MD/10386/2021/910, ze dne 
9.4.2021: 
- Po dokončení stavby, min. 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, 

předá stavebník Samostatnému oddělení technické podpory provozu GŘ Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. 
Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle 
směrnice B2 a Cl. Předepsaným formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na 
stránkách www.rsd.cz. Protokol o předání doloží příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti 
o vydání kolaudačního souhlasu. 

4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje č.j. JMK 109718/2020 ze dne 5.8.2020:  
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu: 
Při realizaci záměru doporučujeme stavebnímu úřadu stanovit v dalším stupni účinná opatření pro 
snižování emisí znečisťujících látek do ovzduší v okolí záměru po dobu jeho výstavby: 
- minimalizovat vlastní dobu výstavby záměru, 
- zpracovat plán organizace výstavby (dále jen „POV") tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor technicko - 
organizačních opatření. V rámci POV stanovit a projednat přepravní trasy k minimalizací 
dopravní zátěže stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. 
V maximální míře využívat trasu budované komunikace jako přepravní trasy a tyto trasy nesmí 
zasahovat do souvisle obydlených zón, 

-  projektovat stavební práce podle zásad efektivního stavebního provozu. Navrhovat procesy tak, aby 
byla minimalizována produkce částic polétavého prachu, např. umístit výjezd ze staveniště, 
přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých materiálů, parkování a obratiště strojů 
a vozidel tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby a aby byl 
v maximální možné míře redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu - optimalizovat výběr 
strojní techniky (dle velikosti, výkonu strojů, počtu a součinnost v rámci jednoho pracovního 
dne), 

- minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích - využívat účelové komunikace, 
vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na komunikacích; 

- neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně v závislosti 
na výstavbě objektů, 

- zásoby   sypkých   stavebních   materiálů   a   ostatních   potenciálních   zdrojů   prašnosti  
minimalizovat; při terénních pracích zajistit, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive aby byl zkrápěn, 

- dodavatel stavby bude v případě nutnosti  eliminovat sekundární prašnost kropením  prostoru 
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů 
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti, 

- důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Používat vibrační rohože, vodní lázně s 
tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry. Pokud se znečištění hromadí na 
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komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, 
respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je 
nutné čistit veřejné komunikace průběžně po znečištění, 

- v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým 
výkonem. 

Z hlediska zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: 
V dalším stupni stavebního řízení a v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je však vhodné 
nakládání s odpady doplnit o: 

- jednotlivé  druhy odpadů  s uvedením  katalogového čísla  odpadu  dle  Vyhlášky  MŽP č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů, 

- předpokládané produkované množství jednotlivých druhů odpadů z realizace stavby. 
Po dokončení realizace stavby tak může dotčený orgán na úseku odpadového hospodářství ověřit jejich 
předání k využití/odstranění v souladu se zákonem o odpadech, kdy množství předaných odpadů budou 
srovnatelná s množstvími uvedenými v projektové dokumentaci. 
Dále krajský úřad k předložené projektové dokumentaci sděluje následující: 
- Veškeré odpady z realizace stavby, včetně výkopové zeminy, která nebude využita v místě stavby, 

budou předány oprávněné osobě díe § 12 odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si 
původce odpadu předem ověří zjištěním jejího identifikačního čísla zařízení (IČZ), které přiděluje krajský 
úřad. Tyto informace, včetně oprávněnosti této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné 
ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese https://isoh.mzp.cz 
(„Registr zařízení a spisů"), případně u krajského úřadu. 

- Původcem odpadu bude osoba, při jejíž činnosti odpad skutečně vznikl (dodavatel, nikoli přepravce). 
V případě, že přepravce není oprávněnou osobou, je za předání odpadu oprávněné osobě 
přepravcem odpovědný původce. Z hlediska evidence odpadů, kterou ze zákona vede původce 
i oprávněná osoba, byl přitom předán původcem přímo oprávněné osobě. 

5. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném   stanovisku Odboru životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 12156/2021 ze dne 27.1.2021 (vynětí ze ZPF 
v k.ú. Bořitov, Krhov, Lysice a Voděrady u Kunštátu):  
Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:   
Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený  účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít 
jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od realizace záměru  musí zůstat 
odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou. 
Dle ust. § 11 odst. 4 zákona povinný k platbě odvodů: 

a) doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem,  a to do 
6 měsíců   ode   dne   jeho   nabytí   právní   moci   orgánu   ochrany   ZPF  MěÚ Boskovice 
a orgánu ochrany ZPF krajského úřadu, 

b) písemně oznámí zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů předem orgánu  ochrany ZPF 
MěÚ Boskovice a orgánu ochrany ZPF krajského úřadu. Za zahájení  realizace záměru se 
z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení skrývky ornice. 

- Před zahájením stavební činnosti budou vytýčeny hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF  a bude 
zabezpečeno, aby hranice staveniště nebyly narušovány či svévolně posunovány  na okolní 
přilehlé pozemky ZPF. 

- Veškeré  plochy  pro objekty zařízení staveniště  a manipulační plochy  budou  zřízeny na 
předmětných částech trvale odnímaných pozemků. 

- Během realizace záměru budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných 
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látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 
- V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona právnická a fyzická osoba provádějící stavební činnost 

provede v celé ploše trvale odnímané plochy skrývku ornice v mocnosti 0,40 m - 0,50 m (cca 14 372 
m3). {Stanoveno na základě doloženého pedologického průzkumu, zpracovatel SAFETY PRO s.r.o, IČ 
28571690, duben 2019). 

- V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona bude hospodárné využití skryté ornice zajištěno následujícím 
způsobem: 

a) Skrývka ornice v kubatuře cca 1 123 m3 bude uložena na ploše odnímaných pozemků 
a následně využita pro vegetační úpravy podél silnice a pro ohumusování svahů silničního 
tělesa. 

b) Skrývka ornice v kubatuře cca 13 249 m3 bude průběžně využita na přilehlých 
neodnímaných částech předmětných pozemků, kde bude rovnoměrně rozprostřena 
v max. mocnosti do 20 cm. 

c) Stavebník zajistí, aby nedošlo k rozprostírání skrývky ornice horší třídy ochrany na 
neodnímanou část předmětného pozemku s lepší třídou ochrany.  

- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, ochranou 
a ošetřováním ornice se povede protokol {pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti 
rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice. Kopii  protokolu  doručí 
stavebník orgánu ochrany ZPF MěÚ  Boskovice  při kolaudaci stavby. 

- Při realizaci stavby se v k. ú. Voděrady u Kunštátu uvažuje i se záborem zemědělského půdního 
fondu po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního 
stavu. Pro tento zábor není v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona   třeba   souhlasu   orgánu   
ochrany  ZPF   za   podmínky, že  termín   zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude 
nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF MěÚ Boskovice. 

6. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném  stanovisku Odboru životního prostředí Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 122108/2021 ze dne 17.08.2021 (vynětí ze ZPF v k.ú. Bantice):  
- Skrývka ornice v množství cca 9 890 m3 bude použita na ohumusování silničního tělesa 

a stavebního objektu SO 811, přebytek ornice v množství cca 2 418 m3 bude využit dle dohody 
s orgánem ochrany ZPF MěÚ Znojmo. Skryté podorničí (4 923 m3) bude použito na rekultivaci SO 
811. Skrývka ornice z pozemků p. č. 479/1 a 485/1 v k. ú. Bantice v kubatuře 31 m3 bude 
rozprostřena v tloušťce max. 10 cm na pozemku v obvodu stavby, konkrétně na pozemku p. č. 2683 
v k. ú. Tasovice nad Dyjí. 

7. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném  stanovisku Odboru dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje č. j. JMK 105672/2020 ze dne 10.8.2020: 
- Příprava stavby bude koordinována se stavbou „111/0433 Krhov" řešící rekonstrukci silnice lil, třídy 

v extravilánu obce Krhov. 
- V názvu stavebního objektu 50 110 Úprava křižovatky silnic 1/43 x 111/0433 řešící přestavbu stávající 

průsečné silniční křižovatky bude doplněna silnice 111/3767. 
- V dokumentaci pro územní rozhodnutí bude uváděno správné označení silnic II. a lil. třídy. 
-  Podrobnosti technického řešení SO 111 budou z hlediska řešení silnic 111/0433 a 111/3767 projednány 

a odsouhlaseny se SÚS JMK. 
- Dokumentace   stavby   předložená   k   žádosti   o   vydání územního   rozhodnutí   bude   potvrzena 

autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby.  

8. Budou dodrženy požadavky uvedené ve vyjádření Odboru dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje č. j. JMK 109192/2020 ze dne 4.8.2020: 
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- v dalším stupni zpracování projektové dokumentace (pro stavební povolení) bude podrobně řešeno 
vedení dopravy po dobu trvání stavby včetně vedení linkové osobní dopravy. 

9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve  vyjádření spol. Lesy České republiky, s.p., správa toků, 
oblast povodí Dyje, č.j. LCR952/005282/2020 ze dne 7.10.2020: 
- Opravou mostu nesmí docházet ke snižování stávajícího průtočného profilu koryta vodního toku 

a nebude docházet k vytváření překážek v korytě vodního toku. 
- Na odvodňovacích příkopech před vyústěním do vodního toku Umoří bude vybudován lapač 

nečistot s možností vyčištění sedimentačního prostoru a vyústění bude řádně opevněno.  
- Další stupně projektové dokumentace budou předloženy správci toku k odsouhlasení.  
- Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 524/2001 Sb., v platném znění.  
- Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopů nesmí, byt ukládán na břehové hrany 

a do průtočného profilu koryta vodního toku a to v 6m ochranném pásmu vodních toků (na levém 
ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby pří 
zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryt vodních toků. V tomto 
ochranném pásmu nebudou umísťovány žádné další stavby. 

- Během stavby a následném provozu nesmí dojít k zanášení vodního toku nečistotami z provozu 
mostů a komunikace. V případě zjištění zanášení koryta vodního toku provede stavebník 
/vlastník na svoje náklady odstranění vzniklých nánosů ve vodním toku.  

- V místě křížení v ochranném pásmu vodního toku se zamýšlenou stavbou budou provedeny 
stavební úpravy tak, aby byl zajištěn případný pojezd těžké techniky (min. 20 t). 

- Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu  vodního toku nad 
rámec nutného kácení v rámci stavby, stromy a keře v blízkostí stavebních prací budou 
ochráněny proti poškození, dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních plodí při stavebních pracích. 

- Opravený most a vyústění odvodňovacích zařízení zůstane v majetku správce/vlastníka 
komunikace, který zodpovídá za jeho pravidelnou údržba včetně čištění sedimentu pod mostem 
a případné opravy. 

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném  stanovisku Odboru tvorby a ochrany životního 
prostředí Městského úřadu Boskovice č.j. DMBO 1329/2021/TOŽP ze dne 22.1.2021: 
- Realizace záměru bude provedena v rozsahu předložené dokumentace s názvem „1/43 PERNÁ - 

KRHOV, bodová závada - DÚR a IČ pro ÚR", kterou zpracoval jako  zhotovitel společnost 
Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 a jako 
podzhotovitel společnost 4roads s. r. o., se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 140 00 Praha 4, IČ: 
063 27 354, z listopadu 2019, tak jak byla předložena k vydání závazného stanoviska do krajinného 
rázu dne 17.  12. 2020. Jakékoliv případné změny budou projednány se zdejším orgánem ochrany 
přírody. 

- Dřeviny rostoucí v okolí stavby musí být v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona  chráněny 
před poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061. 

- Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke 
zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky 
i ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona). 

11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném  stanovisku Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Blansko č.j. MBK 38153/2020 ze dne 13.8.2020: 
Z hlediska ochrany přírody 
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- stavební práce budou probíhat v souladu s odst. 3 § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů a k ničení jejich biotopu, 
kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. Budou zachovány a dosazeny 
dřeviny podél komunikace v souladu s platnou legislativou. 

Z hlediska ochrany ovzduší 
- musí být dodržována příslušná ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování  a jejím 
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

12. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném  stanovisku Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Blansko č.j. MBK 40192/2020 ze dne 27.8.2020: 
- Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu 

odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst. 1 zákona 
o odpadech), a dále doklady o využití / odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném 
pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla 
uvedena ve schválené projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro 
užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží 
stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů od 
ukončení prací. 

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje č.j. 13420/2020 ze dne 18.8.2020: 
Stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční 
správní úřad. 
Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK a Policií 
ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství. Rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností. 
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty 

odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím. 
- Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění 

komunikace 111/0433 a 111/3767. Na skladování materiálu na silničním tělese krajské silnice déle 
než 3 dny musí být uzavřena se SÚS JMK nájemní smlouva. 

- Vzhledem k tomu, že stavba bude částečně zbudována na pozemcích p. č. 755/4; 839; 740/5; 
1047/3; 2360/1 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, požadujeme uzavřít smlouvu o právu provést 
stavbu, prostřednictvím SŮS JMK Komenského 2, oblast Sever, (formulář žádosti v příloze, ke 
stažení na stránkách www.susjmk.cz). Smlouva o právu provést stavbu, bude uzavřena před 
podáním žádosti o vydání stavebního povolení. 

- Dále je navržena úprava křižovatek silnic 111/0433 a 111/3767, která bude provedena na pozemku 
p. č. 755/4; 839; 740/5; 1047/3; 2360/1 dle PD, ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Požadujeme 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací prostřednictvím SÚS JMK Komenského 2, oblast 
Sever, (formulář žádosti v příloze, ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). Smlouva o budoucí 
smlouvě darovací, bude uzavřena před podáním žádosti o vydání stavebního povolení. 

- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Petr Dolníček kontakt: 734 
412 357; e-mail: petr.dolnicek@susjmk.cz, silniční inspektor. 

- Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení 
protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se 
zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku 
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silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po 
ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel 
zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení. 

- Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy 
přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení" vydaného silničním 
správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR Dl a SÚS JMK. 

- Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů 
v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez 
odkladného účinku. 

- Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti 
s probíhající zárukou stavby. 

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství 
policie Jihomoravského kraje, odboru služby dopravní policie, č.j. KRPB-140129-1/ČJ-2020-0600DP-
SED ze dne 5.2.2021: 
- Sjezdy připojující polní cesty budou od silnice č.  I/43 stavebně odděleny nájezdovým obrubníkem. 

Koncové části nájezdové obruby nesmí přesahovat přes úroveň přilehlé krajnice. 
- Navrhujeme   prověřit   nutnost   zachování   připojení  jednotlivých   sjezdů   a   polních   cest 

a v maximální možné míře tyto „kolizní" sjezdy zrušit. 
- Průsečná křižovatka sil. č. I/43 x W/0433 x NI/3767 u obce Krhov 

V rozhledových polích křižovatky nesmí být překážky bránící rozhledu. Stávající cenový totem 
blízké ČSPH musí být vymístěn z rozhledových polí křižovatky. 
Průsečná křižovatka v km 1,65 musí umožnit nekolizní průjezdnost návrhového vozidla. 

- Ukončení dvoupruhového uspořádání pro směr Svitavy a především směr Brno musí být řešeno tak, 
aby bylo účinným způsobem zamezeno pokračování jízdy vozidel v levém jižním pruhu do protisměru 
{vozidla musí být fyzicky nasměrována do pravého jízdního pruhu pro daný směr jízdy - opatření 
založené pouze na vodorovném dopravním značení považujeme za nedostatečné). 

- km 1,020 - s cílem zvýšení bezpečnosti a zamezení vyjetí vozidla do vtokové jímky trubní propusti 
by bylo vhodné prodloužit svodidlo navržené po levé straně pásu pro směr Svitavy. 

- km 1,440 - ve směru na Brno vnitřní připojovací pruh neukončovat, ale z připojovacího pruhu plynule 
přejít na zvýšení počtu jízdních pruhů ve stoupání na dva. 

- km   1,895   -   namísto   ukončení   připojovacího   pruhu   směr   Svitavy   by   bylo  vhodné 
z připojovacího pruhu plynule přejít na zvýšení počtu jízdních pruhů na dva (tato úvaha souvisí 
s navazující stavbou směrem ke křižovatce se sil. č. U/150 odbočení na Boskovice).  

- km 1,89 - zvýše uvedeného důvodu by bylo vhodné do stavby zahrnout i rozšíření  objektu na 
konci řešeného úseku. 

- Případná výsadba zeleně a stromů musí být ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu 
projednána a odsouhlasena Policií ČR. 

- Návrh DZ považujeme pouze informativní a v následujícím stupni projektové přípravy musí být 
řádně doplněn a projednán. 

15. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném  stanovisku Ministerstva obrany, odboru 
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru  sp. zn. 104334/2020-1150-OÚZ-BR 
SpMO 1899-1008/2020-1150 ze dne 10.9.2020: 
- po celou dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost pro vojenské kolony 

a nadrozměrné soupravy. Pro zajištění průjezdnosti je nezbytné zachovat jeden jízdní pruh 
o šířce 3,5 m. V případě nemožnosti zachování průjezdu požadujeme tuto skutečnost projednat 
na Regionálním středisku vojenské dopravy k realizaci vytýčení objízdných tras,  
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- tři týdny před zahájením akce požadujeme předložit plánovaný termín zahájení a ukončení 
stavby a schválený návrh dopravního opatření na dotčené komunikaci 1/43 na adresu:  
Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 77111 Olomouc, nebo faxem 
na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, 
prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz). 

16. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném  stanovisku Odboru dopravy Městského úřadu 
Boskovice č.j. DMBO 5014/2021 DOP ze dne 22.3.2021: 
- Při ukládáni inženýrských sítí do pozemní komunikace (silnice 1/43) se jedná o zvláštní užívání 

z důvodu umístění IS v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních 
komunikacích a je nutno o ně požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje jako pověřený silniční 
správní úřad. Zvláštní užívání se vydá před územním rozhodnutím formou rozhodnutí. 

-  O zvláštní užívání požádá Investor stavby s uhrazením správního poplatku ve výši 1 000 Kč 
s přiloženým  souhlasem  vlastníka  dotčené  komunikace, Toto rozhodnutí nenahrazuje 
povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm . c) bod  3 zákona 
o pozemních   komunikacích, o které   požádá   zhotovitel  stavby  silniční  správní  úřad (Krajský 
úřad Jihomoravského kraje) cca 1 měsíc před vlastní realizací. 

- Při ukládání inženýrských sítí do pozemní komunikace (silnice ll/III třídy) se jedná o zvláštní užívání 
z důvodu umístění inženýrských sítí v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d)  zákona 
o pozemních komunikacích a je nutno o ně požádat Městský úřad Boskovice  jako pověřený 
silniční správní úřad, Zvláštní užívání se vydá před územním rozhodnutím  formou rozhodnutí. 
O zvláštní užívání požádá investor stavby s uhrazením správního poplatku ve výši 1 O00 Kč 
s přiloženým souhlasem vlastníka dotčené komunikace. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení 
ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3  zákona o pozemních 
komunikacích, o které požádá zhotovitel stavby silniční správní úřad (Městský úřad Boskovice) cca 
1 měsíc před vlastní realizací. 

- V   souladu s § 50 odst. 3 prováděcí vyhlášky musí způsob uložení vedení v prostoru  pod silnicí 
respektovat  podmínky ČSN  736005 „Prostorové  uspořádání sítí  technického vybavení". 

- Případná přechodná  úprava  provozu na  pozemních komunikacích ll/lll třídy (dopravní  
značení) bude řešena samostatně před realizací stavby a podléhá stanovení přechodné  úpravy 
provozu a bude ji povolovat Městský úřad Boskovice a bude odsouhlasena Policií ČR, Dopravním 
inspektorátem Blansko. 

- Během stavební činnosti nebude docházet ke znečisťování pozemních komunikací, v případě 
znečištění bude ihned proveden jejích úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti 
silničního provozu a pohybu chodců. Na pozemních komunikacích nebude skladován žádný 
materiál, mechanizmy ani výkopek bez povolení příslušného silničního správního úřadu. 

- Stavbu nebude stavebně povolovat Městský úřad Boskovice jako speciální stavební úřad dle 
zákona o pozemních komunikacích. 

17. Budou dodrženy požadavky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, 
Brno, č.j. ARUB/8878/2021 DS ze dne 13.12.2021: 
- Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 

povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu. nebo oprávněné organizaci provedení  
záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. 

- Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních  prací doporučuje Archeologický ústav 
Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před 
zahájením    zemních    prací.    Na    oznámení    lze     využít    formuláře    dostupné   na  
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http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html. Mezi náležitosti oznámení patří mimo 
jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení 
parcelních čísel nebo připojeni základní projektové dokumentace. 

- Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v  platném 
znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV  
ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský 
úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 5b., o státní památkové péči, v platném znění). 

- Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu  
zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se 
stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou  
blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem  
AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové  
péči, v platném znění. 

- Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčí, v platném znění. 

- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum,  
je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly 
poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

18. Budou dodrženy požadavky vlastníků, provozovatelů a správců dotčené dopravní, vodní 
a technické infrastruktury a zeleně uvedené ve vyjádřeních:  

společnosti EUROBIT REAL a.s., zn. ZL004_21 ze dne 28.4.2021; 
společnosti CETIN, a.s.  č.j. 675685/20 ze dne 22.6.2020; 
společnosti E.ON Distribuce, a.s., zn. D8610-26055524 ze dne 19.6.2020; 
společnosti E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Prostějov zn. S46170-27016791 ze dne 
9.7.2020; 
společnosti Vodafon Czech Republic a.s. zn. 210426-1536286629 ze dne 3.5.2021; 
společnosti GasNet, s.r.o, zastoupené společností GridServices, s.r.o., zn. 5002171301 ze dne 
17.7.2020; 
společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Boskovice, č.j. 0830/20 ze dne 
18.8.2020. 

19. Pro realizaci částí stavby uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4., 5., 6., 8. stavebního 
zákona, tj. pro podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, pro podzemní vedení 
distribuční soustavy v elektroenergetice a plynárenství a pro podzemní vedení sítí veřejného osvětlení 
včetně stožárů, musí být podle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována dokumentace pro 
provádění stavby. 

20. V místech křížení a souběhu navržených inženýrských sítí se všemi stávajícími inženýrskými sítěmi bude 
dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Stávající technické sítě 
nesmějí být stavbou narušeny, nesmí být omezena jejich funkčnost a musí k nim být umožněn přístup 
jejich správců. Nad jejich trasami nesmějí být budována žádná zařízení, která by k nim omezovala 
přístup.  

21. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technického zařízení 
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě. Dále budou dodržena 
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, upravující 

http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html
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požadavky na provádění stavby, a příslušné technické normy. V průběhu provádění stavebních prací 
bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, díl 6 § 30-36, 
a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které ukládá 
povinnost nepřekročit během realizace stavby v chráněných objektech dotčených stavbou hygienické 
limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné vnitřní prostory staveb (je třeba sledovat 
hlukovou zátěž ze stacionárních i mobilních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, 
denní a noční provoz a další, zohledněna musí být prašnost, případně navržena opatření k eliminaci 
jejich negativních důsledků).  

22. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
existence stavby byly při běžné údržbě zaručeny požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku a úspora energie. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku 
materiálu, bude požádán předem o souhlas příslušný správní orgán. V plochách zeleně nesmí být 
skladována zemina ani stavební materiál nebo odpad. Stavba bude projednána se všemi investory, kteří 
v uvedené lokalitě budou provádět investiční činnost nebo opravy podzemních vedení technických sítí. 

Za splnění uvedených podmínek odpovídá žadatel, případně jeho právní nástupce. 
 

Účastníci řízení 
Účastníky územního řízení, na které se podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí 
vztahovat rozhodnutí správního orgánu, jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona 
účastníci podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj.: 
–  žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 
– vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a subjekty s jinými 
věcnými právy k těmto pozemkům a stavbám (vyjma žadatele): 

- ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle (IDDS: zjq4rhz)  
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2, zast. spol. Správa 

a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 
Veveří, 602 00  Brno 2 

- COFIDIS s.r.o., Bucharova č.p. 1423/6, Praha 5-Stodůlky, 158 00  Praha 58 
- ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II č.p. 1132/4, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47 
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
- Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město 
- Městys Lysice, Horní náměstí č.p. 157, 679 71  Lysice 
- Obec Voděrady, Voděrady č.p. 160, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- SMART Capital, a.s., Hněvotínská č.p. 241/52, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha  
- Petr Aleksa, Karola Šmidkeho č.p. 1823/9, Poruba, 708 00  Ostrava 8 
- Václav Alexa, Krhov č.p. 29, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Jan Boček, Jabloňany č.p. 10, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Emilie Brandnerová, Krhov č.p. 51, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Jana Drobková, Pod Zvonek č.p. 1776/24, 737 01  Český Těšín 1 
- Alena Dvořáková, sídliště Vajgar č.p. 699, Jindřichův Hradec III, 377 01  Jindřichův Hradec 1 
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- Jiří Fiala, Krhov č.p. 31, 679 01  Skalice nad Svitavou  
- Miloslav Fiala, Květná č.p. 1718/52, 680 01  Boskovice 
- Emilie Fialová, Krhov č.p. 31, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Ing. Arch. Jiří Gebrian, Spojovací č.p. 1592/1, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice  
- Magda Hlavičková, Oulehla č.p. 495, 679 71  Lysice 
- Ing. Josef Hříbek, Znorovská č.p. 407, 696 61  Vnorovy 
- Miroslav Jakubec, Drnovice č.p. 181, 679 76  Drnovice u Lysic 
- Alois Janíček, Krhov č.p. 2, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Františka Janíčková, Krhov č.p. 2, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Hana Janíčková, Chlumská č.p. 115, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Jaroslav Kejduš, Krhov č.p. 51, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Mgr. Zoja Kikalová, Záhumení č.p. 507, 679 63  Velké Opatovice 
- Alois Klíč, Sebranice č.p. 199, 679 31  Sebranice u Boskovic 
- Josef Kolář, Bezručova č.p. 2075/5, 680 01  Boskovice 
- Ludmila Konečná, Pod Kostelem č.p. 304, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Jan Ližička, Frýdecká č.p. 1351/54, 737 01  Český Těšín 1 
- Josef Ližička, náměstí ČSA č.p. 182/7, 737 01  Český Těšín 1 
- Zdeněk Ližička, Bezručova č.p. 192/30, 737 01  Český Těšín 1 
- Jan Musil, Drnovice č.p. 287, 679 76  Drnovice u Lysic 
- Ing. Milan Nohel, nám. Míru č.p. 291/26, 787 01  Šumperk 1 
- Hedvika Owczarzyová, Hlíny č.p. 490/3b, Staré Město, 733 01  Karviná 1 
- Augustin Paděra, Krhov č.p. 41, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- František Páral, Krhov č.p. 48, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Marie Petrů, Stvolová č.p. 33, 679 61  Letovice 
- MVDr. Jaroslav Reichel, Zátkova č.p. 173/18, 392 01  Soběslav II 
- Tomáš Reichel, Úvoz č.p. 422/47, Veveří, 602 00  Brno 2 
- Monika Sklářová, Oulehla č.p. 497, 679 71  Lysice 
- Božena Skupinová, Barvy č.p. 776/30, Lesná, 638 00  Brno 38 
- Ivo Smíšek, Osvoboditelů č.p. 1006, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
- Jan Stejskal, Poříčí č.p. 801/1, Staré Brno, 603 00  Brno 3 
- Jiří Stejskal, Jabloňany č.p. 23, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Pavel Stejskal, Krhov č.p. 13, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Vít Stejskal, Na Prášilkách č.p. 491, 679 21  Černá Hora 
- Jarmila Stejskalová, Krhov č.p. 13, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Marie Štarhová, Jabloňany č.p. 115, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Karla Švecová, Jiráskova č.p. 238/38, Veveří, 602 00  Brno 2 
- JUDr. Marie Trubáková, Dlouhá č.p. 485/44, Lazce, 779 00  Olomouc  
- Ing. Oldřich Zezula, Březiněveská č.p. 1853/31, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
- EUROBIT REAL a.s., Teplého č.p. 1375, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
- ZEAS Lysice, a.s., Družstevní č.p. 68, 679 71  Lysice 
- ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz č.p. 326, Bořitov, 679 21  Černá Hora 

Odůvodnění 

Dne 29.4.2021 podal žadatel - společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha, 
zastoupená společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271, 602 00  Brno, kterou zastupuje 
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zmocněnec společnost 4roads s.r.o., IČO 063 27 354, Slunná 541/27, 162 00 Praha, (dále jen "žadatel"), 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „I/43 Perná – Krhov, bodová závada“, 
jejímž předmětem je novostavba nového jízdního pásu v úseku Perná – Krhov pro směr dopravy Svitavy – 
Brno, šířková úprava stávajícího silničního tělesa pro směr Brno – Svitavy a úprava křižovatky silnic I/43 
a III/0433 (dále též „záměr“) na pozemcích v k. ú. Bořitov, Drnovice, Krhov, Lysice a Voděrady u Kunštátu, 
specifikovaných ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.  

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti, vyzval stavební úřad opatřením č.j. JMK 
76245/2021 ze dne 25.5.2021 žadatele k doplnění žádosti. Zároveň usnesením č.j. JMK 76454/2021 ze dne 
25.5.2021 územní řízení přerušil a určil lhůtu pro doplnění žádosti do 31.10.2021. Na žádost žadatele 
stavební úřad usnesením č.j. JMK 156652/2021 ze dne 4.11.2021 prodloužil lhůtu k odstranění nedostatků 
žádosti do 31.12.2021. 

Dne 1.12.2021 byla žádost doplněna.   

Po doplnění požadovaných podkladů KrÚ opatřením č.j. JMK 174571/2021 ze dne 8.12.2021 oznámil 
zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Ve smyslu § 87 odst. 
1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. V oznámení stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 15 
dnů od jeho doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. 
V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady před 
vydáním rozhodnutí a to do 5 dnů od výše uvedeného termínu. V oznámení KrÚ rovněž poučil účastníky 
řízení a dotčené orgány, že se na územní řízení vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. b) tohoto zákona, a že ostatní 
dokumenty budou jednotlivě doručovány pouze žadateli a obcím, na jejichž území bude záměr uskutečněn, 
a ostatním účastníkům řízení prostřednictvím veřejné vyhlášky.  

Protože uvedený záměr je stavbou dopravní infrastruktury dle § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, v platném znění - stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související, vztahují se na 
územní řízení speciální ustanovení uvedeného zákona upravující postup odlišně od stavebního zákona 
potažmo správního řádu. Podle § 2 odst. 5 tohoto zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou 
vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 
2 písm. a) stavebního zákona, žadateli, obci a dotčeným orgánům. Oznámení o zahájení řízení bylo 
doručeno v souladu s citovaným ustanovením. Toto rozhodnutí se v souladu s § 2 odst. 5 doručuje 
jednotlivě pouze žadateli a obcím, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; 
ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. O této skutečnosti byli účastníci poučeni 
v oznámení o zahájení řízení, jak je popsáno v předchozím odstavci. 

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Při 
vymezování okruhu účastníků územního řízení vycházel stavební úřad z podání žadatele, výpisu z katastru 
nemovitostí a situačního výkresu se zakreslením navrhované stavby do podkladů katastrální mapy a vzal 
v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného provádění, dopad na zájmy chráněné 
stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Přímé dotčení vlastnického nebo jiného 
věcného práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich posuzoval 
stavební úřad také s ohledem na nová ochranná pásma, která pro jednotlivé stavební objekty ze zákona 
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vznikají. Existenci vlastnických a jiných věcných práv stavební úřad ověřil za pomocí dálkového přístupu do 
údajů evidovaných katastrem nemovitostí. KrÚ dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 
právní postavení přísluší: 
- dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546, 140 00 Praha  

- dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obcím, na jejichž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn:  

- Městys Lysice, Horní náměstí č.p. 157, 679 71  Lysice 
- Obec Bořitov, Náměstí U Václava č.p. 11, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Obec Drnovice, Drnovice č.p. 102, 679 76  Drnovice u Lysic 
- Obec Krhov, Krhov č.p. 7, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Obec Voděrady, Voděrady č.p. 160, 679 01  Skalice nad Svitavou 

- dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkům pozemků, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn, držitelům jiných věcných práv k dotčeným pozemkům a vlastníkům dotčených sítí technické 
infrastruktury.  
Účastníky řízení podle citovaného ustanovení jsou vlastníci pozemků:   
v k. ú. Bořitov 
parc. č. 2575:  

- Ing. Milan Nohel, nám. Míru č.p. 291/26, 787 01  Šumperk  

parc. č. 2576: 
- JUDr. Marie Trubáková, Dlouhá č.p. 485/44, Lazce, 779 00  Olomouc  
- Ing. Oldřich Zezula, Březiněveská č.p. 1853/31, 182 00  Praha  

v k. ú. Drnovice 
parc. č. 1047/3 a 2360/1: 

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno, zast. spol. Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno  

v k. ú. Krhov  
parc. č. 170/37: 

- Pavel Stejskal, Krhov č.p. 13, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Jarmila Stejskalová, Krhov č.p. 13, 679 01  Skalice nad Svitavou 

parc. č. 170/38: 
-  Jan Stejskal, Poříčí č.p. 801/1, 603 00  Brno  
- Jiří Stejskal, Jabloňany č.p. 23, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Vít Stejskal, Na Prášilkách č.p. 491, 679 21  Černá Hora 
- ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz č.p. 326, Bořitov, 679 21  Černá Hora 

parc. č. 418/1: 
-  Jan Musil, Drnovice č.p. 287, 679 76  Drnovice u Lysic 

parc. č. 421/1, 421/4: 
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno, zast. spol. Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno  

v k. ú. Lysice:  
parc. č. 6500, 6501, 6502, 6503, 6507, 6510, 6511, 6513 a 6516:  

- Jan Musil, Drnovice č.p. 287, 679 76  Drnovice u Lysic 
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parc. č. 6508: 
-  Miloslav Fiala, Květná č.p. 1718/52, 680 01  Boskovice 

parc. č. 6509: 
- Emilie Brandnerová, Krhov č.p. 51, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Hana Janíčková, Chlumská č.p. 115, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Jaroslav Kejduš, Krhov č.p. 51, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Alois Klíč, Sebranice č.p. 199, 679 31  Sebranice u Boskovic 
- Hedvika Owczarzyová, Hlíny č.p. 490/3b, 733 01  Karviná 
- František Páral, Krhov č.p. 48, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Marie Petrů, Stvolová č.p. 33, 679 61  Letovice 
- Božena Skupinová, Barvy č.p. 776/30, 638 00  Brno  

parc. č. 6512:  
- Václav Alexa, Krhov č.p. 29, 679 01  Skalice nad Svitavou 

parc. č. 6514: 
- Miroslav Jakubec, Drnovice č.p. 181, 679 76  Drnovice u Lysic 

parc. č. 6515: 
-  Ing. arch. Jiří Gebrian, Spojovací č.p. 1592/1, 370 05  České Budějovice  
- Magda Hlavičková, Oulehla č.p. 495, 679 71  Lysice 

parc. č. 6517: 
- Petr Aleksa, Karola Šmidkeho č.p. 1823/9, 708 00  Ostrava 
- Jana Drobková, Pod Zvonek č.p. 1776/24, 737 01  Český Těšín  
- Mgr. Zoja Kikalová, Záhumení č.p. 507, 679 63  Velké Opatovice 
- Josef Kolář, Bezručova č.p. 2075/5, 680 01  Boskovice 
- Jan Ližička, Frýdecká č.p. 1351/54, 737 01  Český Těšín  
- Josef Ližička, náměstí ČSA č.p. 182/7, 737 01  Český Těšín  
- Zdeněk Ližička, Bezručova č.p. 192/30, 737 01  Český Těšín  
- Augustin Paděra, Krhov č.p. 41, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha  
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00  Brno  
- COFIDIS s.r.o., Bucharova č.p. 1423/6, Praha 5-Stodůlky, 158 00  Praha 58 
- SMART Capital, a.s., Hněvotínská č.p. 241/52, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
- ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II č.p. 1132/4, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47 

parc. č. 6518: 
-  Alena Dvořáková, sídliště Vajgar č.p. 699, 377 01  Jindřichův Hradec  

parc. č. 6519: 
-  Pavel Stejskal, Krhov č.p. 13, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Jarmila Stejskalová, Krhov č.p. 13, 679 01  Skalice nad Svitavou 

parc. č. 6520: 
-  Jiří Fiala, Krhov č.p. 31, 679 01  Skalice nad Svitavou  
- Emilie Fialová, Krhov č.p. 31, 679 01  Skalice nad Svitavou 

parc. č. 6521: 
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- neznámé osoby - právní nástupci Aloise Janíčka, nar. 11.10.1884, posl. známé bydliště Krhov č.p. 2, 
679 01 Krhov, a Františky Janíčkové, nar. 16.12.1879, posl. známé bydliště Krhov č.p. 2, 679 01 
Krhov 

parc. č. 6522: 
-  Ludmila Konečná, Pod Kostelem č.p. 304, Bořitov, 679 21  Černá Hora 

parc. č. 6523: 
-  Monika Sklářová, Oulehla č.p. 497, 679 71  Lysice 
- Ivo Smíšek, Osvoboditelů č.p. 1006, 735 81  Bohumín  

parc. č. 6547 a 6594: 
- ZEAS Lysice, a.s., Družstevní č.p. 68, 679 71  Lysice 

parc. č. 6548: 
- Ludmila Konečná, Pod Kostelem č.p. 304, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Jan Musil, Drnovice č.p. 287, 679 76  Drnovice u Lysic 

parc. č. 6549: 
-  MVDr. Jaroslav Reichel, Zátkova č.p. 173/18, 392 01  Soběslav  
- Tomáš Reichel, Úvoz č.p. 422/47, 602 00  Brno  

parc. č. 6591 a 6593: 
- Jan Boček, Jabloňany č.p. 10, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Marie Štarhová, Jabloňany č.p. 115, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Karla Švecová, Jiráskova č.p. 238/38, 602 00  Brno  

parc. č. 6592: 
-  Ing. Milan Nohel, nám. Míru č.p. 291/26, 787 01  Šumperk  

parc. č. 6595: 
- JUDr. Marie Trubáková, Dlouhá č.p. 485/44, Lazce, 779 00  Olomouc  
- Ing. Oldřich Zezula, Březiněveská č.p. 1853/31, 182 00  Praha  

parc. č. 7084, 7101 a 7103: 
- Městys Lysice, Horní náměstí č.p. 157, 679 71  Lysice 
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno  

v k. ú. Voděrady u Kunštátu:  
parc. č. 699/6 a 740/6: 

- Jan Musil, Drnovice č.p. 287, 679 76  Drnovice u Lysic 

parc. č. 699/186, 722/3, 755/1 a 854/4: 
- EUROBIT REAL a.s., Teplého č.p. 1375, 530 02  Pardubice  
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha  

parc. č. 740/3: 
-  ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz č.p. 326, Bořitov, 679 21  Černá Hora 

parc. č. 740/5, 755/4, 755/5, 839: 
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno, zast. spol. Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno  

parc. č. 755/3: 
-  Ing. Josef Hříbek, Znorovská č.p. 407, 696 61  Vnorovy 
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parc. č.  853/2 a 854/2: 
-  Obec Voděrady, Voděrady č.p. 160, 679 01  Skalice nad Svitavou 

Účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je dále společnost Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (žadatel), které přísluší právo za Českou republiku 
hospodařit s majetkem státu - toto právo se vztahuje k pozemkům parc. č. 2415 k.ú. Bořitov, parc. 
č. 1047/2, 2360/3 a 3086/5 k.ú. Drnovice, parc. č. 414, 418/3, 418/4, 420 a 421/2 k.ú. Krhov, parc. č. 7085, 
7086, 7087, 7088, 7089, 7090 a 7091 k.ú. Lysice, parc. č. 699/4, 699/5, 740/2, 740/4, 757/19, 831/1, 853/2 
a 854/2 k.ú. Voděrady u Kunštátu. 

Účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou rovněž vlastníci a správci  dotčených 
sítí technické infrastruktury: 

- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, 155 00  Praha  
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Boskovice, 17. listopadu č.p. 138/14, 680 19  

Boskovice 
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha  
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno  
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno,   
- Misslitz s.r.o., Zemědělská č.p. 498, 664 63  Žabčice 

- dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno. Tito účastníci jsou identifikovaní dle § 87 odst. 3 stavebního zákona 
označením pozemků a staveb: 

- k. ú. Voděrady u Kunštátu: 
- parc. č. 688/6, 699/7, 699/102, 740/8, 740/9, 740/11, 757/20, 757/21, 757/75, 757/76, 757/113 

a 853/1; 
- k. ú. Bořitov: 
- parc. č. 1310/3, 1312/4 a 2574; 
- k. ú. Drnovice: 
- parc. č. 1047/1, 1049, 2360/4, 2360/5 a 3086/1; 
- k. ú. Krhov: 
- parc. č. 170/20, 170/28, 170/29, 170/30, 170/33, 170/34, 170/35, 221/2, 221/18, 221/19, 221/20, 

234/26, 234/27, 409/3 a 418/2. 

Stavební úřad zjistil, že vlastníky pozemku parc. č. 6521 k.ú. Lysice jsou neznámé osoby - právní nástupci 
Aloise Janíčka, nar. 11.10.1884, posl. známé bydliště Krhov č.p. 2, 679 01 Krhov, a Františky Janíčkové, nar. 
16.12.1879, posl. známé bydliště Krhov č.p. 2, 679 01 Krhov. V průběhu řízení se KrÚ pokusil zjistit osoby, 
které jsou nástupci původních vlastníků uvedeného pozemku, v této snaze však nebyl úspěšný. Podařilo se 
zjistit toliko data narození původních vlastníků. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb. se dotčeným 
vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení 
řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, 
doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků 
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. KrÚ proto v souladu s tímto ustanovením a ve spojení s § 25 
odst. 1 správního řádu oznámil těmto neznámým osobám prostřednictvím veřejné vyhlášky, že bylo 
zahájeno územní řízení a že mají možnost převzít si opatření č.j. JMK 174571/2021, sp. zn. S-JMK 64187, ze 
dne 8.12.2021, v místě uložení, tj. v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  
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Dne 23.12.2021 obdržel stavební úřad písemné námitky účastníka řízení Ing. Josefa Hříbka. Ve svém podání 
vyjádřil Ing. Hříbek nesouhlas tím, aby byl pozemek parc. č. 755/3 k. ú. Voděrady u Kunštátu stavbou 
dotčen, pokud nedojde ke splnění jím stanovených podmínek, Dále Ing. Hříbek vyjádřil požadavek, aby 
před realizací stavby došlo k odkupu jeho pozemku za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, 
popř. k uzavření nájemní smlouvy. 

KrÚ v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska úplnosti ve smyslu § 86 
a násl. stavebního zákona, z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení 
a dotčenými orgány. 

Jak již bylo výše uvedeno, na územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. b) tohoto zákona. 

K žádosti byly doloženy veškeré doklady, vyžadované § 86 stavebního zákona.  

Podle § 184a odst. 1 stavebního zákona  je třeba doložit souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, není-li 
žadatel jejich vlastníkem. Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas dle odst. 1 se nedokládá, je-li 
pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření 
stanoven účel vyvlastnění zákonem. V tomto případě je účel vyvlastnění stanoven zákonem, a to zákonem 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. jsou dálnice, silnice 
a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související veřejně prospěšné. Podle 
odst. 2 písm. a) téhož ustanovení lze podle zákona o vyvlastnění odejmout nebo omezit vlastnické právo 
k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě 
potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní 
komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících. Souhlas vlastníků dotčených 
pozemků proto nebylo třeba dokládat. 

Předložená dokumentace byla zpracována autorizovanou osobou a je v souladu s požadavky přílohy 
č. 4 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

KrÚ v provedeném řízení posoudil dle § 90 odst. 1 stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu 
s požadavky: 
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území, tj. vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb.),  
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,  
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Na základě tohoto posouzení KrÚ konstatuje, že navrhovaný záměr vyhovuje požadavkům § 23 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. Stavba jako celek nevyžaduje napojení na sítě technické infrastruktury. Odvodnění stavby 
je zajištěno podélným a příčným sklonem do stávajících nebo nově navržených příkopů, napojených na 
stávající příkopy. Stavba sama je dopravní infrastrukturou, jejím předmětem je  úprava křižovatky silnic 
I/43 (Brno-Svitavy), III/0433 (směr Krhov) a III/3767 (směr Lysice). Na tyto stávající komunikace je stavba 
napojena.  Umístění stavby a předložená dokumentace stavby je v souladu s obecnými požadavky na 
výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména pak s § 8 a násl.  
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Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznými stanovisky 
a stanovisky dotčených orgánů. Podmínky obsažené v závazných stanoviscích byly zahrnuty do podmínek 
územního rozhodnutí.  

V souladu s požadavkem § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb. KrÚ výrokem č. II. povolil na základě 
závazných stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody kácení dřevin rostoucích mimo les. 

Podmínky vlastníků dotčených nemovitostí (sítí technické infrastruktury), uvedené v souhlasech, nebyly 
zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí, neboť se týkají realizace stavby, budou zapracovány do 
projektové dokumentace v dalším stupni, popř. ošetřeny smluvními stranami ve smlouvě o právu provést 
stavbu, která bude přílohou žádosti o stavební povolení.  

Žádost o vydání rozhodnutí byla stavebníkem doložena následujícími závaznými stanovisky, stanovisky 
a vyjádřeními:  

- Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu, č.j.MD-10386/2021-910/2, ze dne 
9.4.2021 

- Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 109718/2020 ze dne 
5.8.2020 

- Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 12156/2021 ze dne 
27.1.2021 

- Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 
7500/2021 ze dne 18.1.2021 

- Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 105672/2020 ze dne 10.8.2020 
- Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 109192/2020 ze dne 4.8.2020 
- Odboru tvorby a ochrany životního prostředí MěÚ Boskovice č.j. DMBO 17793/2020/TOŽP ze dne 

24.8.2020 
- Odboru tvorby a ochrany životního prostředí MěÚ Boskovice č.j. DMBO 20801/2020/Ko ze dne 

5.10.2020 
- Odboru tvorby a ochrany životního prostředí MěÚ Boskovice č.j. DMBO 1329/2021/TOŽP ze dne 

22.1.2021 
- spol. Lesy České republiky, a.p., správa toků, oblast povodí Dyje, č.j. LCR952/005282/2020 ze dne 

7.10.2020 
- Odboru životního prostředí MěÚ Blansko č.j. MBK 38153/2020 ze dne 13.8.2020 
- Odboru životního prostředí MěÚ Blansko č.j. MBK 40192/2020 ze dne 27.8.2020 
- Odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství MěÚ Blansko č.j. SÚ SH V 45/2020-MBK 

38090/2020/Pa ze dne 12.8.2020 
- Povodí Moravy, s.p., zn. PM-35713/2020/5203/FM ze dne 15.9.2020 
- Správy a údržba silnic Jihomoravského kraje č.j. 13420/2020 ze dne 18.8.2020 
- Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru služby dopravní policie, č.j. KRPB-

140129-1/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 5.2.2021 
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Blansko, pracoviště 

prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení, ev. č. HSBM-2-5-1/2-POKŘ-2020 ze dne 29.7.2020 
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, č.j. KHSJM 02702/2021/BK/HOK ze dne 18.1.2021 
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru sp. zn. 104334/2020-1150-OÚZ-BR SpMO 1899-1008/2020-1150 ze dne 
10.9.2020 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru sp. zn. 103271/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 13.8.2020 
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- Obce Bořitov zn. BOR522/2020 ze dne 13.8.2020 
- Obce Drnovice bez č.j. ze dne 15.7.2020 
- Obecního úřadu Krhov č.j.33/Kr-2020 ze dne 24.9.2020 
- Městyse Lysice bez č.j. ze dne 17.7.2020, 
- Úřadu městyse Lysice č. j. 2935/2020/ÚM, sp. zn. 2473/2020, ze dne 13.11.2020 
- Obce Voděrady bez č.j. ze dne 13.7.2020 
- Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zn. SBS 27905/2020 ze 

dne 6.8.2020 
- Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, č.j. ARUB/4266/2020 M ze dne 24.7.2020 
- Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, č.j. ARUB/8878/2021 DS ze dne 13.12.2021:  
- Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb zn. SPU 257943/2020 ze dne 

28.7.2020 
- Zeměměřičského úřadu, odboru geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb zn. ZÚ-

04141/2020-13200 ze dne 15.9.2020 
- Zeměměřičského úřadu, odboru geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb zn. ZÚ-

06841/2021-13200 ze dne 15.12.2021 
- Odboru dopravy Městského úřadu Boskovice č.j. DMBO 5014/2021 DOP ze dne 22.3.2021  
- společnosti EUROBIT REAL a.s., zn. ZL004_21 ze dne 28.4.2021 
- společnosti České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/249193/2020 ze dne 22.6.2020 
- společnosti CETIN, a.s., č.j. 675685/20 ze dne 22.6.2020 
- společnosti E.ON Distribuce, a.s., zn. D8610-26055524 ze dne 19.6.2020 
- společnosti E.ON Distribuce, a.s., zn. S46170-27016791 ze dne 9.7.2020 
- společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E21855/21 ze dne 26.4.2021 
- společnosti Vodafon Czech Republic a.s. zn. MW9910152909183829 ze dne 26.6.2020 
- společnosti Vodafon Czech Republic a.s. zn. 210426-1536286629 ze dne 3.5.2021 
- společnosti ČD-Telematika, a.s., č.j. 1202011337 ze dne 22.6.2020 
- společnosti NET4GAS, s.r.o., zn. 5833/20/OVP/N ze dne 22.6.2020 
- společností GridServices, s.r.o., zn. 5002171301 ze dne 17.7.2020 
- společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Boskovice, č.j. 0830/20 ze dne 18.8.2020 
- společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Boskovice, bez č.j. ze dne 4.3.2021 

Pro předmětnou stavbu byla vydána tato rozhodnutí: 
- Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 157898/2021 ze dne 4.11.2021 
- Odboru tvorby a ochrany životního prostředí MěÚ Boskovice č.j. DMBO 1837/2021 ze dne 

28.1.2021 
- Obecního úřadu Bořitov č.j. 5/2020 – F ze dne 14.10.2020 
- Obecního úřadu Krhov č.j.40/Kr-2020 ze dne 16.10.2020 

Dále byly k žádosti doloženy: 

- plná moc k zastupování žadatele a pověření k zastupování zmocněnce. 
 
Jak již bylo uvedeno, v řízení uplatnil námitky účastník Ing. Josef Hříbek. Stavební úřad k námitce, aby před 
realizací stavby došlo k odkupu jeho pozemku parc. č. 755/3 k. ú. Voděrady u Kunštátu za cenu obvyklou, 
stanovenou znaleckým posudkem, popř. k uzavření nájemní smlouvy, konstatuje, že na předmětnou stavbu 
dopadá § 184a odst. 3 stavebního zákona, podle kterého se souhlas vlastníka dotčeného pozemku nebo 
stavby nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr 
nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Tak tomu je i v tomto případě, neboť podle § 17 odst. 
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1 zákona č. 13/1997 Sb., jsou dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství 
a stavby související veřejně prospěšné stavby a podle § 17 odst. 2 lze podle zákona č. 184/2006 Sb. (zákon 
o vyvlastnění) vlastnická práva k pozemku nebo ke stavbě odejmout nebo omezit. Postup při případném 
vyvlastnění se řídí tímto zákonem a tato problematika nebyla předmětem územního řízení. Námitku proto 
KrÚ vyhodnotil jako nedůvodnou. 

KrÚ po provedeném územním řízení zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. KrÚ dospěl k závěru, že stavba je v souladu 
s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

KrÚ v průběhu územního řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, a rozhodl proto tak, 
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí 
právní moci. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho 
platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona 
nebo zvláštních právních předpisů, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující 
stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato 
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnost.  Územní rozhodnutí též nepozbývá platnosti, bylo -li v době jeho 
platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo 
jiný úkon nevydává. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, 
nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Poučení o opravném prostředku 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy, 
samostatné oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám (O920), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 
15 Praha 1, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. 

Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst. 2 správního řádu. 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 proti rozhodnutí má podle § 85 
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Ing. arch. Eva Hamrlová 
vedoucí odboru 

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

Příloha územního rozhodnutí: 
katastrální situační výkresy C.2.1 a C.2.2.  
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Obdrží  jednotlivě (ve smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.):  
1. Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu – žadatel: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha, zast. společností Dopravoprojekt Brno 
a.s., Kounicova 271, 602 00  Brno, kterou zastupuje zmocněnec 4roads s.r.o., IČO 063 27 354, Slunná 
541/27, 162 0 Praha 

2. Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn: 
- Městys Lysice, Horní náměstí č.p. 157, 679 71  Lysice 
- Obec Bořitov, Náměstí U Václava č.p. 11, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Obec Drnovice, Drnovice č.p. 102, 679 76  Drnovice u Lysic 
- Obec Krhov, Krhov č.p. 7, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Obec Voděrady, Voděrady č.p. 160, 679 01  Skalice nad Svitavou 

3. Dotčené orgány: 
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Pracoviště prevence, 

ochrany obyvatel a krizového řízení, Poříčí č.p. 1991/22, 678 01  Blansko  
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00  Brno 
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, 602 00  

Brno 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, 

Kounicova č.p. 687/24, 602 00  Brno  
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 

00  Brno 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení 

územního plánování, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno  
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova č.p. 
687/24, Veveří, 602 00  Brno  

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská č.p. 14/13, 602 00  Brno 
- Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, nám. Svobody č.p. 

32/3, 678 01  Blansko  
- Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01  Blansko  
- Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, náměstí 9. května č.p. 954/2, 680 11  Boskovice 
- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 

4/2, 680 01  Boskovice 
- Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha  
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha  
- Obecní úřad Bořitov, Náměstí U Václava č.p. 11, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Obecní úřad Krhov, Krhov č.p. 7, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 481/13, Brno-střed, 

Zábrdovice, 602 00  Brno  
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno  
- Úřad Městyse Lysice, Horní náměstí č.p. 157, 679 71  Lysice 
- Zeměměřický úřad, odbor geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb, Pod sídlištěm 

č.p. 1800/9, Praha  
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Obdrží prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje (ve 
smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.):  

1. Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (vlastníci 
pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, držitelé jiných věcných 
práv k těmto pozemkům nebo stavbám):  

- ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle (IDDS: zjq4rhz)  
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2, zast. spol. Správa 

a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 
Veveří, 602 00  Brno 2 

- COFIDIS s.r.o., Bucharova č.p. 1423/6, Praha 5-Stodůlky, 158 00  Praha 58 
- ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II č.p. 1132/4, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47 
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
- Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město 
- Městys Lysice, Horní náměstí č.p. 157, 679 71  Lysice 
- Obec Voděrady, Voděrady č.p. 160, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- SMART Capital, a.s., Hněvotínská č.p. 241/52, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha  
- Petr Aleksa, Karola Šmidkeho č.p. 1823/9, Poruba, 708 00  Ostrava 8 
- Václav Alexa, Krhov č.p. 29, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Jan Boček, Jabloňany č.p. 10, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Emilie Brandnerová, Krhov č.p. 51, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Jana Drobková, Pod Zvonek č.p. 1776/24, 737 01  Český Těšín 1 
- Alena Dvořáková, sídliště Vajgar č.p. 699, Jindřichův Hradec III, 377 01  Jindřichův Hradec 1 
- Jiří Fiala, Krhov č.p. 31, 679 01  Skalice nad Svitavou  
- Miloslav Fiala, Květná č.p. 1718/52, 680 01  Boskovice 
- Emilie Fialová, Krhov č.p. 31, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Ing. Arch. Jiří Gebrian, Spojovací č.p. 1592/1, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice  
- Magda Hlavičková, Oulehla č.p. 495, 679 71  Lysice 
- Ing. Josef Hříbek, Znorovská č.p. 407, 696 61  Vnorovy 
- Miroslav Jakubec, Drnovice č.p. 181, 679 76  Drnovice u Lysic 
- Alois Janíček, Krhov č.p. 2, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Františka Janíčková, Krhov č.p. 2, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Hana Janíčková, Chlumská č.p. 115, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Jaroslav Kejduš, Krhov č.p. 51, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Mgr. Zoja Kikalová, Záhumení č.p. 507, 679 63  Velké Opatovice 
- Alois Klíč, Sebranice č.p. 199, 679 31  Sebranice u Boskovic 
- Josef Kolář, Bezručova č.p. 2075/5, 680 01  Boskovice 
- Ludmila Konečná, Pod Kostelem č.p. 304, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Jan Ližička, Frýdecká č.p. 1351/54, 737 01  Český Těšín 1 
- Josef Ližička, náměstí ČSA č.p. 182/7, 737 01  Český Těšín 1 
- Zdeněk Ližička, Bezručova č.p. 192/30, 737 01  Český Těšín 1 
- Jan Musil, Drnovice č.p. 287, 679 76  Drnovice u Lysic 
- Ing. Milan Nohel, nám. Míru č.p. 291/26, 787 01  Šumperk 1 
- Hedvika Owczarzyová, Hlíny č.p. 490/3b, Staré Město, 733 01  Karviná 1 
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- Augustin Paděra, Krhov č.p. 41, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- František Páral, Krhov č.p. 48, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Marie Petrů, Stvolová č.p. 33, 679 61  Letovice 
- MVDr. Jaroslav Reichel, Zátkova č.p. 173/18, 392 01  Soběslav II 
- Tomáš Reichel, Úvoz č.p. 422/47, Veveří, 602 00  Brno 2 
- Monika Sklářová, Oulehla č.p. 497, 679 71  Lysice 
- Božena Skupinová, Barvy č.p. 776/30, Lesná, 638 00  Brno 38 
- Ivo Smíšek, Osvoboditelů č.p. 1006, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
- Jan Stejskal, Poříčí č.p. 801/1, Staré Brno, 603 00  Brno 3 
- Jiří Stejskal, Jabloňany č.p. 23, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Pavel Stejskal, Krhov č.p. 13, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Vít Stejskal, Na Prášilkách č.p. 491, 679 21  Černá Hora 
- Jarmila Stejskalová, Krhov č.p. 13, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Marie Štarhová, Jabloňany č.p. 115, 679 01  Skalice nad Svitavou 
- Karla Švecová, Jiráskova č.p. 238/38, Veveří, 602 00  Brno 2 
- JUDr. Marie Trubáková, Dlouhá č.p. 485/44, Lazce, 779 00  Olomouc  
- Ing. Oldřich Zezula, Březiněveská č.p. 1853/31, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
- EUROBIT REAL a.s., Teplého č.p. 1375, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
- ZEAS Lysice, a.s., Družstevní č.p. 68, 679 71  Lysice 
- ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz č.p. 326, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, 155 00  Praha  
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Boskovice, 17. listopadu č.p. 138/14, 680 19  

Boskovice 
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha  
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno  
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno  
- Misslitz s.r.o., Zemědělská č.p. 498, 664 63  Žabčice 

2. Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, identifikovaní dle § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků 
a staveb: 
- k. ú. Voděrady u Kunštátu: 
- parc. č. 688/6, 699/7, 699/102, 740/8, 740/9, 740/11, 757/20, 757/21, 757/75, 757/76, 757/113 

a 853/1; 
- k. ú. Bořitov: 
- parc. č. 1310/3, 1312/4 a 2574; 
- k. ú. Drnovice: 
- parc. č. 1047/1, 1049, 2360/4, 2360/5 a 3086/1; 
- k. ú. Krhov: 
- parc. č. 170/20, 170/28, 170/29, 170/30, 170/33, 170/34, 170/35, 221/2, 221/18, 221/19, 221/20, 

234/26, 234/27, 409/3 a 418/2 

Obdrží k vyvěšení na úřední desce dle § 25 odst. 3 správního řádu: 
- Obecní úřad Bořitov 7q5bq97 
- Obecní úřad Drnovice 2rebkkg 
- Obecní úřad Krhov, Krhov 7, 67901 Krhov 



 

29 
 
 

- Obecní úřad Voděrady – DS 77qa8zp  
- Úřad městyse Lysice - DS  aheb3ze 
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