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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
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: 

 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, které zastupuje obchodní 
společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o., IČ 18827527, Bohunická 133/50, 619 00 Brno, podalo dne 
22.11.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané 

I/43 Krhov - Voděrady 

na pozemcích parc.č. 356/3, 356/6, 357/1, 428 v k.ú. Krhov, parc.č. 915/1, 963/19, 963/20, 963/25, 963/26, 
963/27, 963/28, 963/29, 1006/1, 1006/29, 1006/30, 1006/31, 1006/32, 1006/33, 1006/34, 1006/35, 
1006/36, 1006/37, 1006/38, 1017, 1555 v k.ú. Sebranice u Boskovic a parc.č. 390/1, 390/3, 390/27, 390/28, 
390/29, 390/30, 390/31, 390/32, 390/33, 390/34, 390/35, 390/36, 390/37, 390/38, 390/39, 390/48, 390/49, 
390/50, 390/51, 390/61, 390/62, 390/63, 390/64, 390/65, 390/66, 390/67, 390/68, 390/70, 446/2, 557/1, 
557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 557/9, 557/10, 557/11, 557/12, 557/13, 557/15, 557/16, 
557/17, 557/19, 557/27, 557/31, 557/33, 557/34, 557/36, 557/39, 557/41, 557/43, 557/44, 557/46, 557/47, 
557/48, 557/49, 557/50, 557/51, 557/52, 557/54, 557/55, 557/56, 557/59, 557/60, 557/63, 557/68, 557/73, 
557/78, 578/2, 578/3, 578/4, 578/5, 578/7, 578/11, 649/2, 649/4, 649/26, 649/27, 649/28, 649/29, 649/30, 
649/31, 655/2, 658/1, 658/2, 659/1, 659/4, 659/17, 659/19, 688/1, 688/6, 688/7, 688/9, 688/10, 688/16, 
688/23, 688/26, 688/36, 688/42, 688/54, 688/80, 688/81, 699/2, 699/57, 699/58, 699/102, 699/142, 
699/143, 699/144, 757/20, 757/21, 757/23, 757/24, 777/10, 777/12, 777/15, 777/16, 777/18, 777/19, 
777/20, 777/21, 777/22, 777/23, 777/24, 777/25, 777/26, 777/27, 800/21, 800/29, 800/37, 800/38, 800/39, 
800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/45, 800/48, 800/49, 800/50, 831/1, 831/2, 831/3, 834, 837/1, 837/2, 
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837/3, 837/4, 840/2, 840/3, 840/5, 840/16, 840/17, 841/1, 845/4, 854/1 v k.ú. Voděrady u Kunštátu (dále 
jen „záměr“ nebo též jen „stavba“). 

Popis záměru: 
Předmětem žádosti je umístění stavby dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona, 
spočívající ve stavební úpravě silnice I. třídy I/43 včetně stávajících stykových připojení silnic III. třídy (III/3764, 
III/37428 a III/3765). Jedná se o modernizaci stávající silnice I/43 a souvisejících napojení v úseku Krhov – 
Voděrady, v délce 1990 m. Pasportní staničení silnice I/43 je v daném úseku 28,612 – 30,602 km. V rámci 
stavby budou přeloženy silnice III. třídy (III/3764 a III/37428) jako mimoúrovňové křížení s I/43 ve směru 
Drnovice – Skalice nad Svitavou, v délce 555 m, včetně mostu o jednom poli s rozpětím 26,0 m. Součástí 
„rekonstrukce“ silnice I/43 je i úprava křižovatky silnic I/43 a III/3675, směr Voděrady, a rekonstrukce 
a prodloužení silnice III. třídy do Krhova, v délce 570 m. Jedná se tedy o úpravu silnic I. a III. tříd. Přidáním 
pruhu pro pomalu jedoucí vozidla ve stoupání směrem od Brna, zřízením přídatných pruhů v křižovatce na 
Voděrady a úpravou stávajících sjezdů se zvýší bezpečnost provozu a komfortu jízdy, což bude mít výrazný 
vliv na plynulost dopravy.  

Záměr je členěn na tyto stavební objekty (dále jen „SO“): 
 SO 020 Příprava území 
 SO 101 Úprava silnice I/43 
 SO 110 Úprava křižovatky se sil. III/3765 v km 0,815 
 SO 120 Přeložka silnic III. tříd v km 0,330 
 SO 121 Prodloužení silnice III. třídy do Krhova 
 SO 134 Chodník v obci Krhov 
 SO 150.1 – 150.9 Úpravy připojení polních cest a sjezdů 
 SO 170 Provizorní komunikace 
 SO 180 Přechodné dopravní značení 
 SO 190 Dopravní značení ve správě ŘSD 
 SO 191 Dopravní značení ve správě JMK 
 SO 220 Most přes silnici I/43 v km 0,330 
 SO 240 Most přes potok Úmoří na silnici III. třídy 
 SO 340 Přeložka vodovodu DN 90 v obci Krhov 
 SO 401 Přeložka vedení VVN přes silnici III/3764 
 SO 410 Přeložka vedení VN 22kV v km 0,100 
 SO 460 Přeložka sdělovacího kabelu v obci Krhov 
 SO 510 Přeložka plynovodu VTL v km 0,300 
 SO 801 Vegetační úpravy 
 SO 830 Rekultivace 
 SO 860 Přeložka oplocení v obci Krhov 

SO 020 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. 
Celkem bude vykáceno 98 stromů a 1640 m2

 keřů. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.  

SO 101 Úprava silnice I/43 
Úprava silnice I/43 je hlavním objektem stavby. Je navržena v kategorii S 9,5/80. Celková délka úpravy je 
1990 m. Návrhová rychlost Vn = 80 km/h. Navržená trasa kopíruje stávající trasu, která má celkově přímý 
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charakter, tzn. její křivolakost se blíží hodnotě 0. Je tvořena přímými úseky s vloženými oblouky bez 
přechodnic. Maximální oblouk je R = 40000 m, minimální oblouk je R = 1000 m. Niveleta nového jízdního pásu 
koresponduje v km 0,000 – 1,160 se stávající niveletou tak, aby bylo možno v tomto úseku provést pouze 
obnovu frézované vrstvy vozovky. Maximální sklon je zde 3,50 %. V km 1,160-1,990 je niveleta navržena 
v souladu s návrhovou kategorií silnice Vn = 80 km/h. Výškovými oblouky R = 4000 m a R = 3300 m se trasa 
dostává do klesání 8,23 % (největší podélný sklon na trase), vycházejícího z nepříznivého tvaru terénu v tomto 
úseku. Dále niveleta pokračuje údolnicovým obloukem R = 2100 m a stoupáním 1,21 % a 0,95 % do konce 
úseku. Na začátku a konci úseku niveleta vychází ze stávajícího sklonu a výšky silnice I/43. Základní příčný 
sklon vozovky je střechovitý 2,50 %. Konstrukce vozovky je navržena v tloušťce 680 mm. 

Odvodnění levé části komunikace bude provedeno příčným sklonem vozovky do příkopu vlevo, který je dále 
veden podél komunikace do přilehlých vodotečí. Odvodnění pravé části komunikace je do okolního terénu, 
pouze úseky km 0,000 – 0,020 a km 1,200 – 1,680 jsou odvodněny do příkopu, který je dále veden podél 
komunikace do přilehlých vodotečí. Všechny příkopy budou zaústěny do vodních toků přes kalové jímky 
s trvalými nornými stěnami, celkem se jedná o 6 norných stěn. Na trase silnice se nachází stávající rámový 
propust 2,0 x 1,6m v km 1,675, která je svou velikostí nevyhovující. Proto je navržena nová rámová propust 
šířky 2,0 m a výšky 2,0 m. Konstrukce propustí bude složena z betonových prefabrikátů v délce 28 m. 

Úprava silnice I/43 zahrnuje i úpravu stykové křižovatky v km 0,820. Parametry a bezpečnost křižovatky 
budou zlepšeny přidáním odbočovacích a připojovacích pruhů a dopravních stínů pro bezpečné oddělení 
protisměrné dopravy.   

SO 110 Úprava křižovatky se sil. III/3765 v km 0,815 
Objekt tvoří zárodek křižovatky na silnici III/3765 a končí na I/43 hranicí majetkových správců.  Celková délka 
úpravy je 38 m. Navržená trasa je v přímé a kopíruje stávající směrové řešení. Niveleta nového jízdního pásu 
koresponduje se stávající niveletou. Maximální sklon je 3,00 %. Na začátku a konci úseku niveleta vychází ze 
stávajícího sklon a výšky přilehlých silnic. Příčné uspořádání vychází z šířky stávající silnice III/3765 v místě 
napojení, což je 5,05 m. Šířka zpevnění se pak dále směrem k I/43 rozšiřuje o kapkovitý dopravní stín (typ A) 
a zvyšuje se i šířka jízdních pruhů tak, aby byly dostatečné pro průjezd vozidel. Základní příčný sklon vozovky 
je střechovitý 2,50 %. Konstrukce vozovky je navržena v tloušťce 450 mm. Dělicí ostrůvek kapkovitého tvaru 
je navržen jako přejezdný zvýšený, z důvodu zvýšení bezpečného usměrnění křižovatkových protisměrných 
pohybů. Ostrůvek bude zvýšen o 2 cm, povrch v kamenné dlažbě. Odvodnění vozovky bude provedeno 
příčným sklonem vozovky do příkopu, který je dále veden podél komunikace do přilehlých příkopů I/43. 
Zasypaná stávající trubní propust DN600 bude odstraněna a postavena znovu, v potřebné déle cca 20 m.  

SO 120 Přeložka silnic III. tříd v km 0,330 
Navržená trasa propojuje silnice III/3764 a III/37428 mezi Drnovicemi a Skalicí nad Svitavou, čímž vznikne 
mimoúrovňové křížení s upravovanou silnicí I/43. Přeložka překonává silnici I/43 mostem SO 220 a je 
navržena v kategorii S 7,5/70. Přeložka se odpojuje od stávající silnice III/3764 levotočivým obloukem. Trasa 
dále pokračuje jako přímá a za navrhovaným mostem se vrací do směru stávající III/37428 levotočivým 
obloukem. Niveleta je dána nutností překonat navrhovaným mostem opravovanou silnici I/43 a na začátku 
a na konci trasy se zpět vrátit do nivelety stávajících komunikací. Trasa začíná přímou a údolnicovým 
obloukem R = 5000 m, který kopíruje povrch stávající nivelety. Následně údolnicovým obloukem R = 1500 
a sklonem 7 % zdolává potřebné převýšení k překonání I/43. Vrcholový oblouk na mostě má hodnotu 
R = 700 m, dále trasa klesá sklonem 7,00 % a údolnicovým obloukem R = 1500 m na niveletu stávající vozovky, 
do které se napojuje přímým úsekem. Maximální sklon je 7,00 %. Konstrukce vozovky je navržena v tloušťce 
450 mm. Odvodnění levé části komunikace bude provedeno příčným sklonem vozovky do příkopu vlevo, 
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který je dále veden podél komunikace do přilehlých příkopů I/43. Odvodnění pravé části komunikace je do 
okolního terénu. Na trase silnice bude zrekonstruován sjezd v km 0,470, který je řešen v rámci SO 150. 

SO 121 Prodloužení silnice III. třídy do Krhova 
Navržené prodloužení je vyvolané zrušením přímého napojení silnice III/37428 na sil. I/43. Návrh zlepšuje 
parametry stávající účelové (část v k.ú. Voděrady) a místní (část v k.ú. Krhov) komunikace. Na uvedené 
komunikaci bude demolován a nově zbudován most přes potok Úmoří. Vedení komunikace v intravilánu obce 
respektuje stávající zástavbu a pozemky. Silnice je navržena v kategorii S 6,5/60. Silnice začíná stykovou 
křižovatkou se silnicí III/37428 nad obcí Krhov, pokračuje přímým úsekem délky 340 m, obloukem R = 110 m 
s přechodnicemi, a následně přímým úsekem k obci Krhov, kde je silnice ukončena na návsi obce. Výškově 
trasa kopíruje stávající niveletu vozovky, nicméně v úseku 0,000 – 0,500 je navýšena nad niveletu +0,15 cm 
jako rezerva pro možnou variantu konstrukce, podpořenou provedením diagnostiky vozovky v dalším stupni 
dokumentace. Maximální sklon je 4,39 % (sklon 6,24 % v délce cca 5 m na začátku trasy je pouze napojení na 
stávající výšku komunikace). Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %. Stávající povrch konstrukce 
v extravilánu je tvořen penetračním makadamem. Je navrženo odfrézování, vhodná recyklace a znovu 
položení jako podklad pro nové živičné vrstvy vozovky v tl. 150 mm. Toto bude provedeno v km 0,000 – 0,500. 
Ve zbytku trasy (v intravilánu obce v bezprostředním kontaktu s okolní zástavbou) bude stávající vrstva živice 
odstraněna v tl. 100 mm a položeny nové živičné vrstvy v tl. 100 mm. Konstrukce plné vozovky je navržena 
v tloušťce 450 mm. Stávající propust na suchém korytu svodnice v km 0,479 bude rekonstruována.  

SO 134 Chodník v obci Krhov 
Předmětem objektu je rekonstrukce chodníku a nájezdů do garáží na konci úseku vlevo, v intravilánu obce, 
před domem č.p. 26. Chodník i nájezdy budou provedeny v zámkové dlažbě s obrubníky. Délka úpravy je cca 
20 m. Chodník bude opatřen vodícími a signálními prvky. 

SO 150.1 – 150.9 Úpravy připojení polních cest a sjezdů 
Na rekonstruovaném úseku silnice I/43 a přilehlých dotčených komunikacích se nachází hospodářské sjezdy, 
a to v km 0,005 vlevo na silnici I/43,  v km 0, 817 vpravo stávající připojení polní cesty v křižovatce na Voděrady 
na silnici I/43 bude zrušeno, v km 1,230 vpravo přeložka zrušeného hospodářského sjezdu z km 1,342, v km 
1,342 vpravo stávající hospodářský sjezd na silnici I/43 bude zrušen, v km 1,600 vlevo stávající připojení polní 
cesty v křižovatce na silnici I/43 bude upraveno, v km 1,600 vpravo stávající připojení polní cesty v křižovatce 
na silnici I/43 bude upraveno, v km 1,937 vlevo stávající připojení polní cesty v křižovatce na silnici I/43 bude 
upraveno, v km 0,470 vpravo hospodářský sjezd ze silnice III. třídy, v km 0,367 vlevo a vpravo stávající 
hospodářské sjezdy ze silnice III. třídy do Krhova budou upraveny a v km 0,465 vlevo a vpravo stávající 
hospodářské sjezdy ze silnice III. třídy do Krhova budou upraveny. Nově navrhované, upravované nebo 
překládané sjezdy budou zpevněny asfaltovou vozovkou, vyhovující předpokládanému zatížení dopravou. 
Stavební uspořádání sjezdu vůči připojované komunikaci bude takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody 
na komunikaci a jejímu znečištění, a naopak (sjezdy budou na styku s komunikací stavebně odděleny 
sníženým silničním obrubníkem). 

SO 170 Provizorní komunikace 
Před mostem SO 220 bude zbudována provizorní komunikace, propojující silnici I/43 se silnicí III/37428 
v takové trase, aby bylo možno během provizorního převedení dopravního proudu směrem na Svitavy 
budovat násypy a most SO 220. Na provizorní komunikaci nebudou zřízeny jiná připojení či sjezdy pro 
veřejnou dopravu.  

Provizorní komunikace je navržena jako jednosměrná jednopruhová větev s šířkou vozovky 6,25 m. 
Konstrukce netuhé vozovky bude v celkové tloušťce 440 mm. Krajnice budou nezpevněné š. 0,5 m Odvodnění 
pláně a vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Těleso komunikace nebude 



5 

ohumusováno. Provizorní komunikace bude využívána po celou dobu rekonstrukce I/43 a výstavby mostu. 
Po ukončení provozu bude odstraněna a plocha zrekultivována (uvedena do původního stavu).   

SO 180 Přechodné dopravní značení   
Objekt řeší řízení a omezení silničního provozu na objízdných a provizorních pozemních komunikacích. 
Součástí objektu je i demontáž dopravního značení po skončení realizace stavby. SO nevyžaduje územní 
rozhodnutí.  

SO 190 Dopravní značení ve správě ŘSD 
SO 191 Dopravní značení ve správě JMK 
Obnova vodorovného dopravního značení je navržena v celé šířce a délce všech navrhovaných vozovek. 

Svislé dopravní značení sestává z umístění informativních značek provozních, informativních značek 
směrových, informativních značek jiných a tabulek pro označení mostů a nadjezdů dálnice a značek 
zákazových a upravujících přednost. Svislé dopravní značky jsou standardní značky do rozměru činné plochy 
1500x1500 mm a velkoplošné značky s rozměry většími než 1500x1500 mm. SO nevyžaduje územní 
rozhodnutí. 

SO 220 Most přes silnici I/43 v km 0,330 
Mostní konstrukce bude převádět nově budovanou silnici III/37428 přes rekonstruovaný úsek silnice I/43 
(Brno – Svitavy) u obce Krhov. Trasa převáděné komunikace je v úseku mostu směrově v přímé a výškově ve 
vrcholovém oblouku. Podélný sklon vozovky na mostě je proměnný od -4,05 % do 0,11 %, příčný sklon pak 
střechovitý, 2,5 %. Jedná se o most o jednom poli s rozpětím 26,0 m.  

Založení mostu je hlubinné na železobetonových pilotách. Spodní stavba je železobetonová. Opěry jsou 
masivní s rovnoběžnými křídly, jejichž část je navržena jako opěrná stěna, část je zavěšena. Nosná konstrukce 
je navržena z předpjatých tyčových prefabrikovaných nosníků výšky 1,15 m spřažených s železobetonovou 
deskou. Na římsách budou osazena zábradelní svodidla. 

SO 240 Most přes potok Úmoří na silnici III. třídy 
Mostní konstrukce převádí rekonstruovaný úsek silnice III. třídy přes potok Úmoří u obce Krhov. Trasa 
převáděné komunikace je v úseku mostu směrově v přechodnici a výškově v údolnicovém oblouku. Podélný 
sklon vozovky na mostě je proměnný od 0,33 % do 0,82 %, příčný sklon pak jednostranný, proměnný. Jedná 
se o rámový jednopolový kolmý most s rozpětím 6,0 m. Založení mostu je plošné. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonový rám. Stěny rámu mají konstantní tloušťku. Tloušťka příčle je proměnná. Na římsách budou 
osazena zábradelní svodidla. 

SO 340 Přeložka vodovodu DN 90 v obci Krhov 
Přeložka vodovodu bude provedena v úseku stavby přeložky SO 121 v km 0,493 - KÚ a celkové délce 21,5 m. 
Nahrazuje tak starý vodovod v tomto úseku, který se již nachází ve špatném technickém stavu. Vodovod bude 
z potrubí PE 100 SDR 11. Vodovod bude umístěn doprostřed levého jízdního pruhu tak, aby nedocházelo 
k přejezdům povrchových zařízení vodovodu. Přeložka vodovodu křižuje také obě koryta (stávající i současné) 
potoka Úmoří, přes která bude převedena postupně v chráničkách dl. 9,5 m a 16 m. 

SO 401 Přeložka vedení VVN přes silnici III/3764 
Přeložka silnice III/3764 směrem na Drnovice kříží elektrické vedení velmi vysokého napětí (VVN) V526/5597 
(vedení mezi TR Čebín – Boskovice). Přepočet ukázal, že by budoucí křižovatka s pozemní komunikací 
nevyhověla normovým požadavkům. Proto bude muset dojít k zásahu do vedení spočívajícímu ve výměně 
dvojitých nosných izolátorových řetězců za polokotevní typu „T“ na dolních konzolích. Zásahem se zvýší výška 
spodních lan od terénu. Do stožárové konstrukce se zasahovat nebude, ochranné pásmo vedení se nezmění. 
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SO 410 Přeložka vedení VN 22kV v km 0,100 
SO řeší přeložku podpěry vedení 22kV v majetku EG.D, a.s. z důvodu rekonstrukce komunikace I/43. Stávající 
betonová podpěra vedení VN je ve vzdálenosti cca 4,5m od hrany zpevněné vozovky. Podpěra bude přeložena 
do vzdálenosti 8 m (líce podpěry) od hrany nově rekonstruované zpevněné vozovky. Trasa vedení zůstává 
stávající. 

SO 460 Přeložka sdělovacího kabelu v obci Krhov 
Jedná se o vymístění sdělovacího kabelu CETIN mimo rekonstruovanou silnici v Krhově. Kabel bude přeložen 
v úseku km 0,487 – 0,570 podél stávajícího domu a přeloženého plotu. Celková délka přeložky bude 91,5 m.  

SO 510 Přeložka plynovodu VTL v km 0,300 
Stavební objekt řeší přeložku VTL plynovodu DN 150 v místech křížení se stávající komunikací I/43 (Brno – 
Svitavy) a nově navrhovanou komunikací III/3764 (Drnovice – Skalice nad Svitavou). Celá trasa plynovodu 
bude uložena v zemi. Po dokončení a uvedení do provozu nahradí odpovídající část přeloženého VTL 
plynovodu DN 150, který bude vyřazen z provozu a zrušen. Nově navrhovaný plynovod bude na stávající 
napojen jednak na pozemku 800/21, tak na pozemku 688/42 oba v k.ú. Voděrady u Kunštátu. Vzhledem 
k tomu, že stávající VTL potrubí není zaokruhováno, bude nutné realizovat přeložku mimo topné období. 
Propojovací práce budou řešeny pomocí technologie stoplování a bypassu. Průběh přeloženého plynovodu 
bude nad zemí označen orientačními sloupky. 

SO 801 Vegetační úpravy 
Objekt vegetačních úprav řeší finální úpravu komunikace a přilehlých pozemků zatravněním ohumusovaných 
ploch a výsadbou nové zeleně na tělese komunikace a v jeho bezprostřední blízkosti v rozsahu trvalého 
záboru. Hlavní funkcí ozelenění má být minimalizace dopadů při zásahu do životního prostředí, začlenění 
stavby do krajiny a náhrada dřevin a porostů, které byly při výstavbě odstraněny či poškozeny. Ohumusování 
nezpevněných ploch je součástí hlavního silničního objektu. Pro ohumusování se použijí humusové materiály 
(ornice, případně podorničí), které budou sejmuty z ploch trvalého záboru. Konkrétní řešení vegetačních 
úprav bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.  

SO 830 Rekultivace 
Předmětem objektu je technická rekultivace zrušené částí silnice III/3764, která je mimo trvalý zábor stavby. 
Zrušené části stávajících komunikací budou zrekultivovány. Živičná část vybourané vozovky bude odvezena 
na skládku, případně je možno nabídnout vybouraný materiál nejbližší obalovně živičných směsí na předrcení 
a recykláž. Podkladní vrstvy nestmelené budou vybourány a použity do násypu silničního tělesa, pokud splňují 
požadavky na vhodnost do násypu. Po vyrovnání terénních nerovností budou plochy ohumusovány a osety. 
Na rekultivované plochy částí stávajících komunikací bude ornice navezena v tloušťce 0,50 m. Části rušených 
komunikací v rámci trvalého záboru jednotlivých SO, které jsou pod budoucím tělesem nové komunikace se 
nebudou rozrývat a ohumusovávat, ani opatřovat biologickou rekultivací. Celková plocha rekultivovaných 
ploch bude 2015 m2 a bude na ně použito 1130 m3 ornice. 

SO 860 Přeložka oplocení v obci Krhov 
Stávající pletivové oplocení podél zahrady na pozemcích parc.č. 659/4 a 659/19 v k.ú. Voděrady u Kunštátu 
v současnosti zasahuje do plochy parcely obce, určené pro vedení rekonstruované silnice a tím dochází 
k zúžení průjezdného profilu komunikace. Oploceni bude tedy narovnáno a vedeno lícem podezdívky 
v hranici parcel. Je navrženo z ocelového pletiva na 0,20 m širokou podezdívku se založením v nezámrzné 
hloubce. Výška oplocení bude 2,0 m, délka 75 m. Druhou přeložku oplocení bude nutné zbudovat v severním 
rohu pozemku parc.č. 655/2 v k.ú. Voděrady u Kunštátu u rekonstruovaného propustku DN800 (č.p. 128), 
a to z důvodu přeložky vodovodu DN100 (SO 340). Stávající dřevěné laťkové oplocení s betonovými sloupky 
bude v délce 13 m odstraněno a postaveno nové oplocení stejného typu v upravené poloze v délce 12 m. 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“), 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 (liniový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení 
územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání.  

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.  

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u KrÚ, Žerotínovo nám. 3/5, Brno – II. patro, dveře 
č. 229A, a to vždy v úřední den (pondělí, středa) v době 8.00 - 11.00 hod a 13.00 - 16.00 hod, v ostatních 
dnech výhradně po předchozí domluvě. Pro stanovení data a času je možno využít tel. č.: 541 652 346 nebo 
541 651 394, 541 651 243, případně e-mail daskova.monika@jmk.cz. 

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

Dnem následujícím po uplynutí shora uvedené lhůty k podání námitek počíná běžet lhůta 5 dnů, ve které 
mají účastníci řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí uvedených lhůt KrÚ ve věci rozhodne. 

Poučení účastníků 
Na předmětné územní řízení se vztahuje liniový zákon, ve smyslu § 2 odst. 1 tohoto zákona.  

Podle § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením 
s velkým počtem účastníků, 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 (dále jen 
„dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, 
a dotčeným orgánům. 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, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují 
označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, § 32 odst. 2 a 3 správního řádu 
se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze 
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; 
ostatním účastníkům řízení, a to i těm kterým se oznámení o zahájení řízení doručuje jednotlivě, se doručují 
veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, 
kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Podle § 144 odst. 1 správního řádu je předmětné územní řízení řízením s velkým počtem účastníků. Oznámení 
o zahájení územního řízení se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 
15 dnů vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Oznámení o zahájení územního 
řízení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 

Dle § 25 odst. 3 správního řádu dále platí, že jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve 
správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle 
též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních 

mailto:daskova.monika@jmk.cz
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deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje, tj. KrÚ. Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení územního řízení bude ve smyslu výše 
citované právní úpravy zveřejněna též na úředních deskách obce Krhov, Sebranice a Voděrady.  

Ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona dále normuje, že u záměrů zasahujících do území několika obcí se 
v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou 
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení 
podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky 
účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde 
k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. K závazným 
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může 
být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, 
v jakém je projednávaným 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; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v předchozím odstavci, 
se nepřihlíží. 

 

 
 
 
Ing. arch. Eva Hamrlová 
vedoucí odboru 
 
 
 
Rozdělovník 
Obdrží - jednotlivě  
Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická č.p. 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno (IDDS: mxb4yiq) 
             (zastoupení pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha) 

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 
Obec Sebranice, Sebranice č.p. 149, 679 31  Sebranice u Boskovic (IDDS: qraard9) 
Obec Krhov, Krhov č.p. 7, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: 3caaysn) 
Obec Voděrady, Voděrady č.p. 160, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: 77qa8zp) 
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Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 
Jan Alexa, Palackého č.p. 1800/46, 678 01  Blansko 1 
Jaroslav Alexa, Skalice nad Svitavou č.p. 80, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Ing. Martin Alexa, Bělá nad Svitavou č.p. 201, 569 05  Bělá nad Svitavou 
Hana Alexová, Krhov č.p. 25, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Emilie Brandnerová, Krhov č.p. 51, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Ing. Zdeněk Burian, Bezručova čtvrť č.p. 1108/16, 664 34  Kuřim 
Mgr. Hana Burianová, Bezručova čtvrť č.p. 1108/16, 664 34  Kuřim 
Dorota Cedzová, Západní č.p. 1258/39, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 
Claudia Clerc, Route de Tartegnim 16, CH-1182, Gilly,Switzerland, Švýcarská konfederace 
Hana Doleželová, Polská č.p. 431/40, 779 00  Olomouc 9 
Alois Dvořáček, Linhartice č.p. 53, 571 01  Moravská Třebová 1 
Martin Dvořák, Jabloňany č.p. 57, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Miloslav Fiala, Květná č.p. 1718/52, 680 01  Boskovice 
Lenka Flaxová, Skalice nad Svitavou č.p. 118, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Zdeňka Fojtová, Sebranice č.p. 23, 679 31  Sebranice u Boskovic 
Miroslav Havelka, Voděrady č.p. 159, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Petr Holub, Dobiášova č.p. 864/42, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 
Jiří Horák, Jabloňany č.p. 48, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Jarmila Janíčková, Krhov č.p. 38, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Ing. František Jašek, Drnovice č.p. 66, 679 76  Drnovice u Lysic 
Vojtěch Juřička, Ke Statku č.p. 589/12, Medlánky, 621 00  Brno 21 
Jaroslav Kejduš, Krhov č.p. 51, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Květoslav Klíč, Bačov č.p. 15, 680 01  Boskovice 
Miroslav Koudelka, Voděrady č.p. 152, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: 4daadkj) 
Zdeňka Koudelková, Voděrady č.p. 152, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Marie Koupá, Bílkova č.p. 1774/68, 680 01  Boskovice 
František Koupý, Bílkova č.p. 1774/68, 680 01  Boskovice 
Libor Kratochvíl, Voděrady č.p. 11, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Pavel Kudláček, Voděrady č.p. 178, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Pavla Kudláčková, Voděrady č.p. 178, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Jiří Lepka, Tasovice č.p. 44, 679 75  Výdejní místo Černovice 
Jitka Lepková, Nyklovice č.p. 6, 592 65  Rovečné 
František Meduna, Sebranice č.p. 119, 679 31  Sebranice u Boskovic 
Miroslav Meluzín, Krhov č.p. 91, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Leona Meluzínová, Krhov č.p. 91, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Jan Musil, Drnovice č.p. 287, 679 76  Drnovice u Lysic 
Miroslav Nečas, Jabloňany č.p. 107, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Richard Nečas, Voděrady č.p. 128, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Vlasta Nečasová, Voděrady č.p. 128, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Ing. Karel Nečesal, Barvičova č.p. 63/82, Stránice, 602 00  Brno 2 
Ing. František Opluštil, Voděrady č.p. 7, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: qh4qb34) 
Jiří Opluštil, Voděrady č.p. 16, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Zdeněk Opluštil, Voděrady č.p. 3, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: kp9rfr6) 
Hedvika Owczarzyová, Hlíny č.p. 490/3b, Staré Město, 733 01  Karviná 1 
Miloslav Páral, Podsedky č.p. 84, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
Jitka Páralová, Bezručova č.p. 2075/5, 680 01  Boskovice 
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Jana Pavlová, Drnovice č.p. 18, 679 76  Drnovice u Lysic 
Marie Petrů, Stvolová č.p. 33, 679 61  Letovice 
Zdenka Pišínová, Voděrady č.p. 92, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Petr Pitřík, 70-18 57th Rd Maspeth, 11378 New York, Spojené státy 
Jindřiška Poláková, Skalice nad Svitavou č.p. 108, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Denisa Ponížilová, Ořechová č.p. 649, 679 71  Lysice 
Andrea Popelková, 9. května č.p. 1647/10, 678 01  Blansko 1 
Aleš Přikryl, Svatá Kateřina č.p. 60, Šebrov-Kateřina, 678 01  Blansko 1 
Nicole Ricci, Chemin Sous Cor 24d, CH-1262 Eysins, Switzerland, Švýcarská konfederace 
Jiří Řehůřek, Drnovice č.p. 218, 679 76  Drnovice u Lysic 
Jiří Řehůřek, Drnovice č.p. 35, 679 76  Drnovice u Lysic 
Miroslava Řezníčková, Skalice nad Svitavou č.p. 42, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Božena Skupinová, Barvy č.p. 776/30, Lesná, 638 00  Brno 38 
Jan Suk, Bezručova č.p. 518/12, 678 01  Blansko 1 
Petra Suková, Bezručova č.p. 518/12, 678 01  Blansko 1 
Mgr. Leona Šnajdarová, Oblá č.p. 420/20, Nový Lískovec, 634 00  Brno 34 
Ing. Petr Šoupal, Krásného č.p. 1258/65, Židenice, 636 00  Brno 36 
Zdenka Španělová, Drnovice č.p. 192, 679 76  Drnovice u Lysic 
Zdeňka Tišnovská, Třešňová č.p. 332/6, Medlánky, 621 00  Brno 21 
Martina Tomanová, Českolipská č.p. 391/5, 190 00  Praha 9-Střížkov (IDDS: zjqyhif) 
Bohdana Urbaniová, Drnovice č.p. 2, 679 76  Drnovice u Lysic 
Irena Vachová, Jabloňany č.p. 22, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Mgr. Hana Vaňková, Boskovická č.p. 77, 679 71  Lysice 
Libor Vašek, Voděrady č.p. 199, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Miroslav Veselý, Polní č.p. 337, Bořitov, 679 21  Černá Hora 
Petr Veselý, Jabloňany č.p. 14, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Mgr. Drahoslava Vidoňová, Olšanského č.p. 1014/2, Řečkovice, 621 00  Brno 21 
Arnošt Vlach, Drnovice č.p. 68, 679 76  Drnovice u Lysic 
Oldřich Vlach, Jabloňany č.p. 103, 679 01  Skalice nad Svitavou 
Zdenka Vlasáková, Struhařov č.p. 102, 256 01  Benešov u Prahy 
Jana Vlková, Vranová č.p. 129, 679 62  Křetín 
Dana Vonková, Dolní louky č.p. 249/13, Kníničky, 635 00  Brno 35 
Ludmila Všianská, Hluboká č.p. 82/3, Štýřice, 639 00  Brno 39 
Alena Zábojová, Školní č.p. 436, 679 32  Svitávka 
Josef Zachoval, Vavřinec č.p. 107, 679 13  Sloup v Moravském Krasu 
Pavla Zedníková, Revoluční č.p. 1885/60, Žďár nad Sázavou 3, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Helena Zouharová, Sebranice č.p. 71, 679 31  Sebranice u Boskovic 
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň (IDDS: qa7425t) 
com5agro s.r.o., Lihovarská č.p. 1060/12, 190 00  Praha 9-Libeň (IDDS: pcqnv59) 
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno (IDDS: nf5dxbu) 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno (IDDS: jnnyjs6) 
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město (IDDS: 4ktes4w) 
Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše, Karla Michala č.p. 50, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha  
(IDDS: niv4hvq) 
Leasing České spořitelny, a.s., Budějovická č.p. 1912/64b, 140 00  Praha 4-Krč (IDDS: x5nf59e) 
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00  Praha 4-Michle (IDDS: 3kpd8nk) 
Obec Krhov, Krhov č.p. 7, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: 3caaysn) 



11 

Obec Sebranice, Sebranice č.p. 149, 679 31  Sebranice u Boskovic (IDDS: qraard9) 
Obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou č.p. 48, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: wewbitd) 
Obec Voděrady, Voděrady č.p. 160, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: 77qa8zp) 
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle (IDDS: zjq4rhz) 
JUDr. Jiřina Lužová, Dušní č.p. 866/22, 110 00  Praha 1-Staré Město (IDDS: 35zgyxn) – insolvenční 
správce/likvidátor společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, U Trezorky č.p. 921/2, Praha 5-Jinonice, 158 00  
Praha  
JMK - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 
č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno (IDDS: k3nk8e7) 
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov (IDDS: z49per3) 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Boskovice, 17. listopadu č.p. 138/14, 680 19  Boskovice 
(IDDS: siygxrm) 
ZEAS Lysice, a.s., Družstevní č.p. 68, 679 71  Lysice (IDDS: njzteca) 
Zemědělské družstvo Sebranice, Sebranice č.p. 238, 679 31  Sebranice u Boskovic (IDDS: kk3cxdk) 
ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz č.p. 326, Bořitov, 679 21  Černá Hora (IDDS: eqmvr3n) 

Růžena Páralová, r. 1941, Drnovice 58, 679 76  Drnovice u Lysic 
[do úvahy přicházející dědic po Stanislavu Páralovi, nar. 07.05.1941, posledně bytem Drnovice 58, 679 76  
Drnovice, který zemřel dne 10.02.2006 a který by byl v důsledku smrti Vincence Párala, nar. 29.03.1897, 
posledně trvale bytem Drnovice 58, 679 76  Drnovice, zemřelého dne 06.04.1986 – jako jednoho z vlastníků 
dotčeného pozemku parc.č. 777/23 zapsaného na LV č. 369 v k.ú. Voděrady u Kunštátu (podíl 1/2), na kterém 
má být záměr uskutečněn, zákonným dědicem (syn Vincence Párala). Růžena Parálová, r. 1941, coby snacha 
Vincence Párala] 

Růžena Páralová, r. 1970, Drnovice 58, 679 76  Drnovice u Lysic 
[do úvahy přicházející dědic po Stanislavu Páralovi, nar. 07.05.1941, posledně bytem Drnovice 58, 679 76  
Drnovice, který zemřel dne 10.02.2006 a který by byl v důsledku smrti Vincence Párala, nar. 29.03.1897, 
posledně trvale bytem Drnovice 58, 679 76  Drnovice, zemřelého dne 06.04.1986 – jako jednoho z vlastníků 
dotčeného pozemku parc.č. 777/23 zapsaného na LV č. 369 v k.ú. Voděrady u Kunštátu (podíl 1/2), na kterém 
má být záměr uskutečněn, zákonným dědicem (syn Vincence Párala). Růžena Parálová, r. 1970, coby vnučka 
Vincence Párala] 

Stanislav Páral, r. 1972, Drnovice č.p. 58, 679 76  Drnovice u Lysic  
[do úvahy přicházející dědic po Stanislavu Páralovi, nar. 07.05.1941, posledně bytem Drnovice 58, 679 76  
Drnovice, který zemřel dne 10.02.2006 a který by byl v důsledku smrti Vincence Párala, nar. 29.03.1897, 
posledně trvale bytem Drnovice 58, 679 76  Drnovice, zemřelého dne 06.04.1986 – jako jednoho z vlastníků 
dotčeného pozemku parc.č. 777/23 zapsaného na LV č. 369 v k.ú. Voděrady u Kunštátu (podíl 1/2), na kterém 
má být záměr uskutečněn, zákonným dědicem (syn Vincence Párala). Stanislav Páral, r. 1972, coby vnuk 
Vincence Párala] 

Pavel Páral, Drnovice č.p. 58, 679 76  Drnovice u Lysic   
[do úvahy přicházející dědic po Stanislavu Páralovi, nar. 07.05.1941, posledně bytem Drnovice 58, 679 76  
Drnovice, který zemřel dne 10.02.2006 a který by byl v důsledku smrti Vincence Párala, nar. 29.03.1897, 
posledně trvale bytem Drnovice 58, 679 76  Drnovice, zemřelého dne 06.04.1986 – jako jednoho z vlastníků 
dotčeného pozemku parc.č. 777/23 zapsaného na LV č. 369 v k.ú. Voděrady u Kunštátu (podíl 1/2), na kterém 
má být záměr uskutečněn, zákonným dědicem (syn Vincence Párala). Pavel Páral, coby vnuk Vincence Párala] 
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Milan Slovák, r. 1956, náměstí Svobody č.p. 31, 679 11  Doubravice nad Svitavou  
[do úvahy přicházející dědic, který se v důsledku smrti Antonína Slováka, nar. 10.10.1927, posledně bytem 
Štefánikova 159, 664 53, Újezd u Brna, zemřelého dne 08.08.2000 – jako jednoho z vlastníků dotčeného 
pozemku parc.č. 777/23 zapsaného na LV č. 369 v k.ú. Voděrady u Kunštátu (podíl 1/2), na kterém má být 
záměr uskutečněn, stal hlavním účastníkem řízení – viz § 2 odst. 6 liniového zákona] 

Dotčené orgány: 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí č.p. 1/1, Brno-město, 602 00  Brno (IDDS: e33adqt) 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00  
Brno (IDDS: jaaai36) 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova č.p. 687/24, 
Veveří, 602 00  Brno (IDDS: jydai6g) 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 
č.p. 1895/31, 678 01  Blansko (IDDS: jydai6g) 
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, náměstí 9. května č.p. 954/2, 680 11  Boskovice (IDDS: qmkbq7h) 
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01  
Boskovice (IDDS: qmkbq7h) 
Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, Náměstí 9. května č.p. 954/2, 680 11  
Boskovice (IDDS: qmkbq7h) 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  
Praha 1-Nové Město (IDDS: n75aau3) 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany (IDDS: hjyaavk) 
Obecní úřad Sebranice, orgán ochrany přírody, Sebranice č.p. 149, 679 31  Sebranice u Boskovic  
(IDDS: qraard9) 
Technická inspekce České republiky, U Balabenky č.p. 1908/6, 180 00  Praha 8-Libeň (IDDS: yt499qv) 
Zeměměřický úřad, odbor geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb, Pod sídlištěm č.p. 1800/9, 
Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha (IDDS: 6yvadsa) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno - zde 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno - 
zde 

Obdrží - prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 2 odst. 5 
a 6 liniového zákona – osoby zemřelé, neznámého pobytu nebo sídla a těm kteří nejsou známi 
 
Doručení veřejnou vyhláškou možným dědicům - právním nástupcům po těchto níže uvedených zemřelých 
hlavních účastnících řízení (spolu/vlastnících pozemků dotčených záměrem), a to z důvodu neukončených 
dědických řízení: 
- po zemřelém Josefu Kovářovi, nar. 29.11.1901, posledně bytem Velenova 581/22, 680 01 Boskovice 

(zemřelém dne 22.03.1988) [hlavní účastník řízení; vlastník dotčeného pozemku parc.č. 390/62 
v k.ú. Voděrady u Kunštátu, LV č. 342] 

- po zemřelé Marii Barvíkové, nar. 02.07.1898, posledně bytem Drnovice 6, 679 76 Drnovice [hlavní účastník 
řízení; vlastník dotčeného pozemku parc.č. 777/16 v k.ú. Voděrady u Kunštátu, LV č. 46] 

- po zemřelém Vincenci Páralovi, nar. 29.03.1897, posledně bytem Drnovice 58, 679 76 Drnovice (zemřelém 
dne 06.04.1986) [hlavní účastník řízení; spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č. 777/23 v k.ú. Voděrady 
u Kunštátu, LV č. 369] 
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- po zemřelém Antonínu Slovákovi, nar. 10.10.1927, posledně bytem Štefánikova 159, 664 53, Újezd u Brna, 
(zemřelém dne 08.08.2000) [hlavní účastník řízení; spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č. 777/23 
v k.ú. Voděrady u Kunštátu, podíl ½, LV č. 369] 

Doručení veřejnou vyhláškou dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, 
kteří nejsou známi, kteří se identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí 
- Marie Barvíková, nar. 02.07.1898, posledně bytem Drnovice 6, 679 76 Drnovice [hlavní účastník řízení; 

vlastník dotčeného pozemku parc.č. 777/16 v k.ú. Voděrady u Kunštátu, LV č. 46] 
- Dobrovolný Antonín, adresa neznámá [hlavní účastník řízení; spoluvlastník dotčeného pozemku 

parc.č. 777/21 v k.ú. Voděrady u Kunštátu, podíl 7/60 a 20/60, LV č. 345] 
- Dobrovolný František, adresa neznámá [hlavní účastník řízení; spoluvlastník dotčeného pozemku 

parc.č. 777/21 v k.ú. Voděrady u Kunštátu, podíl 7/60 a 20/60, LV č. 345] 
- Dobrovolný Jan, adresa neznámá [hlavní účastník řízení; spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č. 777/21 

v k.ú. Voděrady u Kunštátu, podíl 2/60, LV č. 345] 
- Dobrovolný Josef, adresa neznámá [hlavní účastník řízení; spoluvlastník dotčeného pozemku 

parc.č. 777/21 v k.ú. Voděrady u Kunštátu, podíl 2/60, LV č. 345] 
- Miholová Anna, nar. 24.08.1861, Voděrady č.p. 37, 679 01  Skalice nad Svitavou [hlavní účastník řízení; 

spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č. 777/21 v k.ú. Voděrady u Kunštátu, podíl 2/60, LV č. 345] 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich  
st. p. 24, 25, 91, 104, parc.č. 356/2, 356/9, 357/2 v k.ú. Krhov; 

parc.č. 963/16, 963/18, 963/21, 963/23, 963/24, 1006/23, 1006/24 v k.ú. Sebranice u Boskovic;  

st. p. 270, 271, parc.č. 390/2, 390/25, 390/41, 390/42, 390/43, 390/44, 390/46, 390/47, 390/69, 444/5, 
557/66, 557/76, 557/81, 557/82, 557/89, 578/1, 578/8, 578/9, 649/5, 688/8, 688/11, 688/12, 688/13, 
688/14, 688/15, 688/17, 688/21, 688/37, 688/72, 688/73, 688/75, 688/76, 688/77, 688/78, 688/79, 699/3, 
699/60, 699/61, 699/62, 699/63, 699/64, 699/65, 699/103, 699/104, 699/105, 699/106, 699/107, 699/108, 
757/25, 757/26, 757/27, 757/28, 757/90, 757/91, 757/92, 757/93, 757/110, 757/111, 757/112, 757/113, 
777/13, 777/14, 777/17 v k.ú. Voděrady u Kunštátu. 

Další účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00  Brno 
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická č.p. 5659, 760 01  Zlín  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno   

Obdrží s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a vrácení 
sejmuté vyhlášky 
Obecní úřad Sebranice, Sebranice č.p. 149, 679 31  Sebranice u Boskovic (IDDS: qraard9) 
Obecní úřad Krhov, Krhov č.p. 7, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: 3caaysn) 
Obecní úřad Voděrady, Voděrady č.p. 160, 679 01  Skalice nad Svitavou (IDDS: 77qa8zp) 

Obdrží na vědomí – jednotlivě (bez právních účinků doručení) 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha  
(IDDS: fxcng6z) 
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