
 

 
Vypraveno dne: ……………………… 

ÚŘAD MĚSTYSE   JEDOVNICE    -   STAVEBNÍ ÚŘAD 
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice  
Sp. zn.: S MJED 3410/2019       Jedovnice dne 15.7.2020 
Č.j.: MJED 2801/2020  
Vyřizuje: Lenka Pavlíčková/ tel. 516 528 212  
 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/449, 602 11 Brno 
IČ: 708 88 337 
v zastoupení Správa   a údržba silnic Jihomoravského kraje 
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno    
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci 
obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude 
zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne:   ………………………………………………………………………………………….…. 
 
Sejmuto dne:     …………………………………………………………………………………………….. 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne…………………………………………….…………… 
 
Úřad městyse Křtiny     provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů.  
Poslední den patnáctidenní lhůty  od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse  Jedovnice je dnem doručení . 
Lhůty vyvěšení na úřední desce  úřadu městyse Křtiny   jsou pouze informativní .  
 

ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 
 
Stavební úřad Úřadu městyse Jedovnice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále též „stavební zákon“), 
přezkoumal dle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ II/373 Jedovnice – 
Křtiny – Březina, mosty 373-014, 016 a 37445 - 9   “ obsahující stavební objekt SO 103 II/373 Jedovnice – 
Křtiny, extravilán,  stavební objekt SO 113 Ochrana obojživelníků,  stavební objekt SO 301 Vodovod, úsek SO 
103 a stavební objekt SO 403 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 103 na pozemcích  p.č. 767/4, p.č. 846, p.č. 
847, p.č. 2120, p.č. 2121, p.č. 2165, p.č. 2199, p.č. 2200, p.č. 2266, p.č. 2267, p.č. 2268, p.č. 2269, p.č. 
2276/1, p.č. 2278/2, p.č. 2278/4, p.č. 2295,  vše k.ú. Jedovnice  a na pozemcích  p.č. 123, p.č. 192, p.č. 887/1, 
p.č. 900, p.č. 901/1, p.č. 901/2, p.č. 901/3, p.č. 902/1, p.č.  902/10, p.č. 904/2, p.č. 904/3, p.č. 905, p.č. 906/1, 
p.č. 906/2, p.č. 907, p.č. 913, p.č. 914, p.č. 915/7, p.č. 915/8, p.č. 918, p.č. 919/1, p.č. 919/3, p.č. 919/4, p.č. 
920/1, p.č. 923/2, p.č. 923/3, p.č. 923/4, p.č. 923/5, p.č. 926/1, p.č. 938, p.č. 939, p.č. 940, p.č. 943, p.č. 947, 
p.č. 948/1, p.č. 948/2, p.č. 949, p.č. 951/1, p.č. 951/2, p.č. 952/1,  985/1 , p.č. 953, p.č. 986, p.č. 988 a p.č.  
902/32,  vše k.ú. Křtiny, kterou dne 23.10.2019 podal    Jihomoravský kraj,  se sídlem Žerotínovo nám. 
3/449, 602 11 Brno, IČ: 708 88 337, v zastoupení Správa   a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno   , v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „žadatelé“), a na základě tohoto 
posouzení: 
 
I. Vydává podle § 79 odst. 1, § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto:    
 

rozhodnutí o umístění stavby:  
 
stavby : „ II/373 Jedovnice – Křtiny – Březina, mosty 373-014, 016 a 37445 - 9   “ obsahující stavební 
objekt SO 103 II/373 Jedovnice – Křtiny, extravilán,  stavební objekt SO 113 Ochrana obojživelníků,  
stavební objekt SO 301 Vodovod, úsek SO 103 a stavební objekt SO 403 Ochrana kabelů CETIN, úsek 
SO 103 
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(dále jen stavba) na pozemcích  p.č. 767/4, p.č. 846, p.č. 847, p.č. 2120, p.č. 2121, p.č. 2165, p.č. 2199, p.č. 
2200, p.č. 2266, p.č. 2267, p.č. 2268, p.č. 2269, p.č. 2276/1, p.č. 2278/2, p.č. 2278/4, p.č. 2295,  vše k.ú. 
Jedovnice  a na pozemcích  p.č. 123, p.č. 192, p.č. 887/1, p.č. 900, p.č. 901/1, p.č. 901/2, p.č. 901/3, p.č. 
902/1, p.č.  902/10, p.č. 904/2, p.č. 904/3, p.č. 905, p.č. 906/1, p.č. 906/2, p.č. 907, p.č. 913, p.č. 914, p.č. 
915/7, p.č. 915/8, p.č. 918, p.č. 919/1, p.č. 919/3, p.č. 919/4, p.č. 920/1, p.č. 923/2, p.č. 923/3, p.č. 923/4, p.č. 
923/5, p.č. 926/1, p.č. 938, p.č. 939, p.č. 940, p.č. 943, p.č. 947, p.č. 948/1, p.č. 948/2, p.č. 949, p.č. 951/1, 
p.č. 951/2, p.č. 952/1,  985/1 , p.č. 953, p.č. 986, p.č. 988 a p.č.  902/32,  vše k.ú. Křtiny 
 
Popis stavby:  
SO 103 II/373 Jedovnice – Křtiny, extravilán  
Objekt SO 103 řeší silnici 11/373 v extravilánovém úseku konec městysu Jedovnice - začátek městysu Křtiny. 
Na tomto úseku jsou navrženy stavební úpravy především z hlediska rekonstrukce stávajících konstrukčních 
vrstev vozovky (viz níže) a dále bude provedeno rozšíření vozovky. Vzhledem k tomu, že v současné době 
vykazuje silnice 11/373 nekonstantní šířku jízdních pruhů, bylo navrženo její rozšíření tak, aby po realizace 
spadala do kategorie PK S 7,5 (50). 
Technologie rekonstrukce spočívá v odfrézování stávajících konstrukčních vrstev vozovky v tl. 150 mm. Dále  
bude vytýčena nová osa směrového řešení, od které bude vyznačeno cca 2,5 - 3,0 m na každou stranu. 
Zbývající část (kraje) vozovky budou odstraněny a následně budou vybudovány nové konstrukční vrstvy se 
zazubením do stávajících vrstev, do požadované šíře. Po vybudování nových vrstev do úrovně odfrézovaného 
asfaltového krytu, bude provedena recyklace za studená dle TP 208 tak, aby vznikla nová konstrukční 
homogenní vrstva, na kterou budou uloženy nové asfaltové vrstvy. Základní příčný sklon silnice 11/373 bude 
střechovitý 2,5 %. Ve směrových obloucích je navrženo klopení. Výškové řešení odpovídá stávajícími stavu                      
a bylo max. vyrovnáno. 
V místech rozšíření do stávajících příkopů je navržen nový trativod a zpevněný rigol z betonových tvárnic                       
š.   0,6 m. V místech, kde se vozovka nachází v násypu, jsou navrženy nové svahy se sklonem 1:1,75 - 1:2,5.  
S ohledem na stávající stav všech svodidel, které se na trase nacházejí, je navržena jejich kompletní výměna                     
a doplnění v místech, kde v současné době chybí. Místa, kde nebudou svodidla zapotřebí, budou osazeny 
směrové sloupky s výškou 0,8 m (dle TP 58). Tomu bude přizpůsobena šířka nezpevněné krajnice (0,75                     
a 1,50 m). Na trase budou řešeny BUS zastávky a to vyznačením v jízdním pruhu silnice 11/373, což 
respektuje stávající stav. Stávající křížení s obslužnými komunikacemi bude projektem respektováno. V rámci 
stavebních úprav bude navrženo výškové vyrovnání. 
Před vjezdem do městysu Křtiny se nachází nebezpečný úsek s častými dopravními nehodami. K nehodám 
dochází především z důvodu nepřehledného úseku, který je způsoben stávajícím směrovým řešením silnice 
11/373. Proto je v PD navrženo sanační opatření, které primárně vychází ze Zprávy z lokality, která byla 
vypracována v prosinci 2013. Sanační opatření jsou navržena ve smyslu částečného odtěžení svahu v místě 
směrového oblouku, čímž bude zajištěn dostatečný rozhled pro zastavení. Tyto práce pak budou navíc 
doplněny novým SDZ. Odtěžení svahu pak bude doplněno vybudováním např. gabionové zdi. Stávající stožár 
VN, který se nachází v km cca 4,600, bude dle skutečné pozice a dle skutečně provedeného násypu, 
popřípadě lemován palisádou. 
KONSTRUKCE SILNICE 11/373 - EXTRAVILÁN 
Stávající asfaltové souvrství bude ofrézováno do hloubky 150 mm, odstraněné kraje vozovky budou doplněny 
novými konstrukčními vrstvami (s řádným hutněním) až na úroveň odfrézovaných asfaltových vrstev, kde bude 
provedeno: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11+ 40 mm 
s asfaltovým pojivém 50/70 Spojovací postřik z mod. asfalt, emulze C 60 BP 4 v množství zbytkového asfaltu 0,30 
kg/m2 Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL16 +  60 mm 
s asfaltovým pojivém 50/70 Spojovací postřik z mod. asfalt, emulze C 60 BP 4 v množství zbytkového asfaltu 0,40 
kg/m2 Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP16 + 50 mm 
s asfaltovým pojivém 50/70 Spojovací postřik z mod. asfalt, emulze C 60 BP 4 v množství zbytkového asfaltu 0,40 
kg/m2 Recyklace stáv. konstr. vrstev, technologií za studená  200 mm 
Recyklovaná směs: výsledná recyklovaná směs dle TP 208: RS 0/45 CA. 
Před prováděním samotné recyklace na místě doporučujeme ověření fyzikálně-mechanických vlastností 
budoucí recyklované směsi -zpracování průkazních zkoušek 

Celkem         min.    350 mm 
 

stavební objekt SO 113 Ochrana obojživelníků 
Objekt SO 113 řeší ochranu obojživelníků na 2 úsecích objektu SO 103. Navržena je ochrana u arboreta Křtiny                       
a dále pak u Křtinských rybníků. 
S ohledem na křížení stavby s migrační trasou jarního tahu žab a potřebu předcházet jejich zvýšené mortalitě budou 
vybudovány trvalé bariéry, které zajistí bezpečné přecházení vozovky pomocí propustků. Trvalé zábrany tak budou 
vedeny podél stávajících příkopů vždy od propustku, k propustku. U vjezdu na parkoviště (arboretum Křtiny) pak 
bude vybudován příčný žlab. 
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 Jedná se o úseky objektu SO 103: 
• arboretum Křtiny; km 2,562 až 3,131 
• Křtinské rybníky; km 3,668 až 4,300 

Trvalé bariéry budou vybudovány tak, že na dno příkopu bude uložena bet. obruba s výškou nášlapu 20 cm                       
a k ní bude přiléhat bet. žlabovka. Výška 20 cm je dostačující, aby ji obojživelník nepřekonal. 
 
SO 301 Vodovod, úsek SO 103  
Předmětem SO 301 je vodovod na úseku SO 103. 
Od stávajícího sjezdu v km cca 4,460 na úseku SO 103 se nachází vodovodní přípojka, která je vedena proti 
směru pracovního staničení až před sjezd k soukromé nemovitosti v km 4,300, kde se na přesném staničení 
km 4,324 odklání kolmo od silnice směrem ke vodojemu VDJ Křtiny I (objem 150 m3). 
Vzhledem k tomu, že je stávající vodovod O 100 trasován těsně za hranou stávajícího zpevnění silnice 
11/373, je navržena jeho směrová úprava, respektive přeložka. Realizace bude provedena tak, že bude 
nejprve uloženo nové vodovodní potrubí ve stanovené trase, následně bude provedeno přepojení a poté 
odstranění původní trasy. Celková délka přeložky je 182 m. dalším stupni projektové dokumentace upřesní 
správce VAS potřebu této přeložky (možné plánované zrušení vodojemu). Pokud by byl vodojem zrušen, SO 
301 bude vypuštěn. 
 
SO 403 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 103  
Objektem SO 403 je řešena směrová ochrana kabelového vedení CETIN na úseku SO 103. Km 1,272 - 1,293 
silničního objektu SO 103 se nachází stávající vedení pod budoucí nezpevněnou krajnicí; na základě 
požadavku správce SEK (síť el. komunikaci) bude toto vedení směrově ochráněno - bude uloženo mimo 
korunu silnice 11/373 do pozemků p.č. 846 a p.č. 2266, vše k.ú. Jedovnice . Kabelové vedení bude uloženo 
do chráničky, zapískováno a zakryto ochrannou fólií. Kabelové vedení bude uloženo do chráničky, 
zapískováno     a zakryto ochrannou fólií. Na konci úseku SO 103, km cca 4,650 až 4,686, se v místě nového 
násypového tělesa nachází podzemní nezaměřené vedení sdělovacího kabelu CETIN.   V rámci ochrany 
těchto kabelů je navržen stranový posun, a to do pozemků p.č. 986 a p.č. 988, vše k.ú. Křtiny . Stávající trasa 
je dle zákresu správce dlouhá cca 32,5 m, přičemž nová trasa je dlouhá 33,5 m. Kabelové vedení bude 
uloženo do chráničky, zapískováno a zakryto ochrannou fólií. 
 
 
II. stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:  
 
1. Stavba bude umístěna tak, jak je výše popsáno a zakresleno v projektové dokumentaci pro územní řízení,  

zejména v situačních výkresech v měřítku 1: 500,  které jsou  nedílnou součástí ověřené projektové 
dokumentace .  

2. Stavební objekt SO Křtiny extravilán bude umístěn na pozemcích p .č. 767/4, p.č. 846, p.č. 847, p.č. 2120, 
p.č. 2121, p.č. 2165, p.č. 2199, p.č. 2200, p.č. 2266, p.č. 2267, p.č. 2268, p.č. 2269, p.č. 2276/1, p.č. 
2278/2, p.č. 2278/4, p.č. 2295,  vše k.ú. Jedovnice  a na pozemků  p.č. 123, p.č. 192, p.č. 887/1, p.č. 900, 
p.č. 901/1, p.č. 901/2, p.č. 901/3, p.č. 902/1, p.č.  902/10, p.č. 904/2, p.č. 904/3, p.č. 905, p.č. 906/1, p.č. 
906/2, p.č. 907, p.č. 913, p.č. 914, p.č. 915/7, p.č. 915/8, p.č. 918, p.č. 919/1, p.č. 919/3, p.č. 919/4, p.č. 
920/1, p.č. 923/2, p.č. 923/3, p.č. 923/4, p.č. 923/5, p.č. 926/1, p.č. 938, p.č. 939, p.č. 940, p.č. 943, p.č. 
947, p.č. 948/1, p.č. 948/2, p.č. 949, p.č. 951/1, p.č. 951/2, p.č. 952/1,  985/1 , p.č. 953, p.č. 986, p.č. 988  
a p.č.  902/32,  vše k.ú. Křtiny, jak je zakresleno  a okótováno v situačním výkrese 1:500.  

3. Stavební objekt  SO 113 Ochrana obojživelníků     bude umístěn na pozemcích p.č. 920/1, p.č. 914, p.č. 
926/1, p.č. 938, p.č. 939, p.č. 940, p.č. 943, p.č. 947, p.č. 948/1, p.č. 948/2, p.č. 949, p.č. 926/1, p.č. 952/1, 
p.č. 924, p.č. 913, p.č. 91, p.č. 908, p.č. 906/1, p.č. 907, p.č. 906/1, p.č. 905, p.č. 887/1, p.č. 904/1, p.č. 
904/3, p.č. 904/2, p.č. 901/2, p.č. 1146/1, p.č. 901/3 a p.č. 901/1, vše katastrální území Křtiny  , jak je 
zakresleno a okótováno v situačním výkrese 1:500.  

4. Stavební objekt SO 301 Vodovod, úsek SO 103  bude umístěn na pozemcích p.č. 192, p.č. 902/10,p.č. 
902/32, p.č. 926/1, p.č. 952/1, p.č. 953, p.č. 985/1 a p.č. 986, vše katastrální území Křtiny  , jak je 
zakresleno a okótováno v situačním výkrese 1:500.  

5. Stavební objekt SO 403 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 103 bude umístěn na pozemcích p.č. 846 a p.č. 
2266, vše k.ú. Jedovnice  jak je zakresleno a okótováno v situačním výkrese 1:500.  

6. Stavební objekt SO 403 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 103 bude umístěn na pozemcích p.č. 896 a p.č. 
988, vše k.ú. Křtiny jak je zakresleno a okótováno v situačním výkrese 1:500 

7. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků p.č. 767/4, p.č. 
846, p.č. 847, p.č. 2120, p.č. 2121, p.č. 2165, p.č. 2199, p.č. 2200, p.č. 2266, p.č. 2267, p.č. 2268, p.č. 
2269, p.č. 2276/1, p.č. 2278/2, p.č. 2278/4, p.č. 2295,  vše k.ú. Jedovnice  a na pozemků  p.č. 123, p.č. 
192, p.č. 887/1, p.č. 900, p.č. 901/1, p.č. 901/2, p.č. 901/3, p.č. 902/1, p.č.  902/10, p.č. 904/2, p.č. 904/3, 
p.č. 905, p.č. 906/1, p.č. 906/2, p.č. 907, p.č. 913, p.č. 914, p.č. 915/7, p.č. 915/8, p.č. 918, p.č. 919/1, p.č. 
919/3, p.č. 919/4, p.č. 920/1, p.č. 923/2, p.č. 923/3, p.č. 923/4, p.č. 923/5, p.č. 926/1, p.č. 938, p.č. 939, 
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p.č. 940, p.č. 943, p.č. 947, p.č. 948/1, p.č. 948/2, p.č. 949, p.č. 951/1, p.č. 951/2, p.č. 952/1,  985/1 , p.č. 
953, p.č. 986, p.č. 988 a p.č.  902/32,  vše k.ú. Křtiny .  

8. Pro projektovou přípravu stavby a provedení stavby umístěné tímto územním rozhodnutím je třeba:  
- Pro stavbu rekonstrukce silnice , stavební povolení  dle § 115  stavebního zákona. Projektová 

dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou v oboru dopravních staveb   a bude mít 
náležitosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žádost o stavební povolení bude mít 
náležitosti dle § 110 stavebního zákona a dle vyhl.  č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona  . Stavbu bude povolovat příslušný   úřad – MěÚ Blansko , odbor 
stavební úřad, odd. silničního hospodářství     

- Pro stavbu přeložka vodovodů   , stavební povolení dle § 115  stavebního zákona. Projektová 
dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou v oboru vodohospodářských staveb a bude 
mít náležitosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žádost o stavební povolení bude 
mít náležitosti dle     § 110 stavebního zákona a dle vyhl.  č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona  . Stavbu bude povolovat příslušný   úřad – MěÚ Blansko, 
odbor životního prostředí  

- stavba přeložky  sdělovacích kabelů splňuje  ustanovení í § 103 odst. 1 stavebního zákona 
(uvedená v závorkách) a není pro ně vyžadováno stavební povolení ani ohlášení. S provedením 
těchto staveb je možno započít po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí.  

9. Další požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a ochrany práv a právem 
chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem: 
• Stanovisko – Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí , nám. Republiky 1316/1, 678 01 

Blansko ze dne 17.1.2018  pod č.j.: MBK 2357/2018 
- 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 přístupné úrovni znečišťování  
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

• Závazné stanovisko – Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí , nám. Republiky 1316/1,                  
678 01 Blansko ze dne 16.3.2018 pod č.j.: MBK 11390/2018 
- 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 těsto druhů 
odpadů, jak byla uvedena ve schválené projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. 
Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydá kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, 
předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí ve lhůtě 30 dnů od 
ukončení prací. 

• Závazné stanovisko – Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí , nám. Republiky 1316/1,  
678 01 Blansko ze dne 21.3.2018 pod č.j.: MBK 11997/2018/ŽP/Su 
- V průběhu užívání stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených 

k plnění funkcí uvedených v § 13 a 14 lesního zákona 
- Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace 
- Před samotným započetím stavby (vydání stavebního povolení) bude ukončeno řízení o odnětí na 

dobu stavby části stavbou dotčených lesních pozemků, a to pravomocným rozhodnutím vydaným 
věcně a místně příslušným úřadem, kterým je Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na 
základě samostatně podané žádosti investora dle náležitostí stanovených vyhláškou č. 77/1996 
Sb. 

- Nad rámec povoleného odnětí na dobu realizace stavby nebudou prováděny žádné nové zásahy 
do lesních pozemků a na nich rostoucích lesních porostů 

- Lesní pozemky uvedené v příloze č.2 podané žádosti nebudou dotčeny stavbou, skladováním 
materiálu ani pojezdem mechanizmů 

• Závazné stanovisko – Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1,  
678 01 Blansko ze dne 26.3.2018 pod č.j.: MBK 12544/2018 
- Během stavby nedojde ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky 

musí být v dobrém technickém stavu, který musí být před zahájením prací ověřen a zkontrolován, 
a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů ropných látek. 

- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
- V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.  
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina 

bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. Nesmí dojít k porušení břehu 
a břehových hran a k poškození opevnění koryt vodních toků a nesmí dojít ke snížení kapacity 
korat vodních toků.  

- Pro provádění stavby bude zpracován a předložen ke schválení havarijní plán a povodňový plán 
- Případné dotčení břehového porostu je třeba projednat se správcem toku 
- Správcům toku bude oznámeno zahájení a ukončení prací 
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- K závěrečné kontrolní prohlídce bude přizván vodoprávní úřad a správce toku 
• Závazné stanovisko – Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1,  

678 01 Blansko ze dne 18.4.2018 pod č.j.: MBK 15649/2018 
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované společností KAP 

ATELIER s.r.o., IČO 27338614, Novodvorská 1010/14, 142 00  Praha 4, zak. č. 16169, datum 
09/2016 (dále jen „stavba”) 

- Při stavebních pracích na území VKP a prvcích územního systému ekologické stability (dále jen 
„ÚSES”) musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození prvků ÚSES, VKP a k nadměrnému 
úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopu, kterému lze zabránit 
technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (např. ukládáním odpadů, vjížděním stavební 
mechanizace mimo staveniště, apod.). 

- Dřeviny, které rostou na území VKP a v ÚSES (v rámci stavby) budou chráněny před poškozením 
v souladu s normou ČSN 839061-ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích.  

- Kácení dřevin na území VKP a v prvcích ÚSES bude provedeno pouze v nezbytně nutném 
rozsahu, za pokácené dřeviny bude provedena adekvátní náhradní výsadba před ukončením 
stavby.  

- Odtěžené sedimenty ze stavby budou skladovány mimo dotčené území VKP a ÚSES na předem 
dohodnuté a schválené místo. Pozemky dotčené stavbou budou řádně zrekultivovány před 
ukončením stavby 

- Jakákoliv změna oproti předloženému projektu musí být se zdejším orgánem ochrany přírody  
• Závazné stanovisko – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Moravský 

kras, Svitavská 29, 678 01 blansko ze dne 29.5.2018 pod č.j.: SR/0268/JM/2018-2 
- jakákoliv použitá technika bude zabezpečena proti úniku ropných látek 
- pro případ havárie bude na stavbě k dispozici dostatečné množství biologicky rozložitelné 

hydraulické kapaliny 
- biomasa a trvalé deponie výkopové zeminy budou zákonně likvidovány a nebudou ukládány na 

území CHKO Moravský kras  
- na území CHKO Moravský kras nebude mimo zpevněné komunikace, vjížděno vozidly stavby                     

a nebude zde skladován stavební materiál ani skrývka zeminy 
- potřebné kácení dřevin podél komunikace bude provedeno v období vegetačního klidu od začátku 

září do konce února  
- v případě záměru osetí staveniště travním semenem,  je třeba složení travní směsi konsultovat 

s pracovníkem Správy CHKO Moravský kras 
- Agentuře bude se 14-ti denním předstihem oznámen začátek prací a ukončení prací nejlépe                      

e-mailem na adresu morkras@nature.cz, (případně na telefon 731 427 376)  
• Koordinované stanovisko – Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. silničního hospodářství, 

nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko ze dne 7.3.2018 pod č.j.: SÚ SH S 36/2018-10088/2018/Pa 
- Nástupiště veřejné dopravy bude splňovat požadavky bodu č. 3 přílohy č. 2 k vyhlášce  

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

• Závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor JmK, odd. stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 
Brno  ze dne 6.9.2017 pod č.j.: HSBM-6-39-12/1-OPST-2017 
- v souladu s§ 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., pro účinný a bezpečný zásah jednotky požární ochrany 

musí být zajištěn průjezd pro požární vozidla 
• Závazné  stanovisko – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje  se sídlem v Brně, Jeřábkova 

4, 602 00 Brno ze e dne 9.2.2018 pod č.j.: KHSJM 07165/2018/BK/HOK 
- před uvedením přeložených vodovodních řadů do provozu bude proveden odběr a laboratorní 

rozbor vzorků pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5  vyhlášky č. 252/2004 
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky laboratorních rozborů budou předloženy na 
KHS JmK. 

• Závazné  stanovisko – Krajský úřad Jihomoravského kraje , odbor dopravy , Žerotínovo nám. 3,                      
601 82 Brno ze dne 13.4.2018 pod č.j.: JMK 41893/2018,  
- stavební objekty SO 101 až SO 106 řešící rekonstrukci silnic II/373 a II/37445 budou řešeny tak, 

aby obsahovaly výhradně součásti a příslušenství silnice ‚§ 11 odst. 3 zákona o PK), nikoliv tedy 
např. sjezdy, úpravy připojení místních nebo účelových komunikací, apod. Hranice mezi SO 
týkající se silnice II. a III. třídy a ostatními SO bude určena podle § 10 až 14 zákona o PK. Pro 
objekty nacházející se za touto hranicí budou v dokumentaci vyčleněny samostatné SO 

- v dokumentaci stavby bude uváděno správné označení dotčených silnic II. a III. třídy 
- v dokumentaci staveb bude upraven seznam souvisejících investic (staveb) a ve fázi zpracování 

navazujících stupňů dokumentace stavby bude zajištěna jejich vzájemná koordinace 

mailto:morkras@nature.cz
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- v dokumentaci bude provedena úprava názvosloví pro části rekonstrukce silnice uvedené 
v zastavěném území v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací 

- v dokumentaci stavby bude doplněna identifikace (‚zákres a popis) části stavby SO 205 Opěrná 
zeď Křtiny také v grafické části 

- dokumentace bude uvedena do vzájemného souladu textové a grafické části 
• Vyjádření – Archeologický  ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 

00 Brno ze dne 25.5.2020  pod č.j: ARÚB/2997/20 DS  
- Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst.                 

2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Stavebník je proto povinen 
písemně ohlásit termín zahájení prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 
dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., uzavřít před 
zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického 
výzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu a umožnit provedení 
archeologického výzkumu na dotčeném území. Úhrada nákladů záchranného archeologického 
výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
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  

• Závazné stanovisko – Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor 
územní zprávy majetku Brno, Svatoplukova 84, 615 00  Brno ze dne  23.1.2018 pod č.j.: 80532/2018-
1150 -OÚZ-BR 
- Před zahájením akcí žádáme o zaslání přesného termínu realizace stavby a návrh dopravní 

situace na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11  
Olomouc, nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské 
dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob: 724 006 068, email: 
vd_olomouc@army.cz).  

• Stanovisko – Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, 
dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 11  Blansko ze dne  6.4.2018 pod č.j.: KRPB 59369-2/ČJ-
2018-060106-TES 
- K návrhu dopravně-inženýrského opatření během vlastního provádění stavebních prací bude naší 

součástí vydáno, závazné stanovisko v návaznosti na koordinaci stavebních akcí, uzavírek  
a objízdných tras v dotčené lokalitě a na okolních pozemních komunikacích před vlastním 
zahájením stavebních prací, kdy s ohledem na rozsah stavby doporučujeme v dostatečném 
časovém předstihu svolat projednání dopravně-inženýrského opatření za účasti dotčených stran. 
Návrh místní úpravy provozu (včetně návrhu vodorovného dopravního značení) bude předmětem 
samostatné dokumentace a samostatného stanoviska. Platnost tohoto stanoviska končí uplynutím 
jednoho roku ode dne vydání. 

10. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků inženýrských sítí, které se 
týkají jejich ochrany:  
• Vyjádření k žádosti o souhlas  se stavbou a s činností v ochranném pásmu – E.ON Distribuce, a.s., 

RCDS Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2,2a, 796 01  Prostějov ze dne 26.11.2019 pod  
č.j.: S46170-27004655 

• Vyjádření o existenci zařízení DS – E.ON Distribuce, a.s., Hády 968/2, 614 00  Brno, ze dne  
25.10.2019 pod č.j.: D8610-26014327 

• Vyjádření o existenci – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha ze 
dne 6.11.2019 pod č.j.: 793280/19 

• Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK) -  Česká telekomunikační 
infrastruktura , a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha ze dne 20.6.2018 pod č.j.: 689782/17-POS 

• Vyjádření o existenci – GridServices, s.r.o.., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 2.12.2019 pod 
č.j.: 5002042644 

• Vyjádření o existenci – Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. Listopadu 14,  
680 19 Boskovice ze dne 30.1.2018 pod č.j.: 29/18 

• Vyjádření -  Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 
ze dne 17.1.2018  pod č.j.: LCR0002548/2018 

• Vyjádření  -   Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 
05 Křtiny ze dne 14.6.2018 pod č.j.: 11444/2018-43660/Ne 

• Vyjádření – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 28.2.3018 pod č.j.: 
PM001420/2018-203/Fi 
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Toto územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže v této lhůtě: 
- Bude na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné 

obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů 
- Vznikne na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného 

v době jeho platnosti právo stavební záměr realizovat  
- Bude na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho 

platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabude účinnosti 
- Bude prokazatelně zahájena alespoň jedna stavba nevyžadující stavební povolení či ohlášení  
 
 
Odůvodnění:  
 
Žadatel –   Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/449, 602 11 Brno, IČ: 708 88 337, v zastoupení Správa                         
a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno   -  
podal dne 23.10.2019      u Stavebního úřadu  Jedovnice návrh  na  vydání  územního  rozhodnutí                                 
o  umístění  stavby :  „ II/373 Jedovnice – Křtiny – Březina, mosty 373-014, 016 a 37445 - 9   “ obsahující 
stavební objekt SO 103 II/373 Jedovnice – Křtiny, extravilán,  stavební objekt SO 113 Ochrana obojživelníků,  
stavební objekt SO 301 Vodovod, úsek SO 103 a stavební objekt SO 403 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 
103 na pozemcích  p.č. 767/4, p.č. 846, p.č. 847, p.č. 2120, p.č. 2121, p.č. 2165, p.č. 2199, p.č. 2200, p.č. 
2266, p.č. 2267, p.č. 2268, p.č. 2269, p.č. 2276/1, p.č. 2278/2, p.č. 2278/4, p.č. 2295,  vše k.ú. Jedovnice                       
a na pozemcích  p.č. 123, p.č. 192, p.č. 887/1, p.č. 900, p.č. 901/1, p.č. 901/2, p.č. 901/3, p.č. 902/1, p.č.  
902/10, p.č. 904/2, p.č. 904/3, p.č. 905, p.č. 906/1, p.č. 906/2, p.č. 907, p.č. 913, p.č. 914, p.č. 915/7, p.č. 
915/8, p.č. 918, p.č. 919/1, p.č. 919/3, p.č. 919/4, p.č. 920/1, p.č. 923/2, p.č. 923/3, p.č. 923/4, p.č. 923/5, p.č. 
926/1, p.č. 938, p.č. 939, p.č. 940, p.č. 943, p.č. 947, p.č. 948/1, p.č. 948/2, p.č. 949, p.č. 951/1, p.č. 951/2, 
p.č. 952/1,  985/1 , p.č. 953, p.č. 986, p.č. 988 a p.č.  902/32,  vše k.ú. Křtiny. Dnem podání žádosti  bylo 
zahájeno územní řízení.  
Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplné bylo zahájené řízení usnesením přerušeno a žadatel  byl dne 
22.11.2019 pod č.j. : MJED 3780/2019 vyzván k jeho doplnění., a to v termínu do 28.2.2020.  
Před odesláním oznámení o zahájení územního řízení vešla v  platnost opatření přijatých vládou 
České republiky o volném pohybu osob, přijatých v souvislosti s šířením volné nákazy Covid-19. 
Stavební úřad opatřením ze dne 20.5.2020 pod č.j.: MJED 1953/2020 oznámil zahájení územního řízení 
dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a k předloženému  návrhu nařídil ústní  
jednání na den 2.7.2020. Z ústního jednání byl pořízen protokol . 
Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 15 dnů od doručení, jinak k nim 
nebylo přihlédnuto.  
V průběhu zahájeného řízení neobdržel stavební úřad žádnou námitku ani připomínku.  
Okruh účastníků územního řízení se vymezuje dle § 85 stavebního zákona; účastníkem územního řízení  
o umístění stavby je žadatel – Jihomoravský kraj zastoupený na základě zřizovací listiny Správou a údržbou 
silnic Jihomoravského kraje; obec (na jejímž území má být záměr uskutečněn) – Městys Jedovnice, Městys 
Křtiny ; dále vlastník pozemků nebo stavby na kterých má být záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – Jihomoravský kraj zastoupený na základě 
zřizovací listiny Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje , Městys Jedovnice, Městys Křtiny, E.ON 
Distribuce, a.s., Anna Waidhoferová, Mendelova univerzita v Brně, Mgr. Sylvie Kocmanová, Ing. Martin Kuba , 
Karel Jurek, Jarmila Sedláková, Ladislava Sedláková, Ing. Antonín Dvořák, Lenka Křížková, Jiří Lepka, Mgr. 
Silvie Hladká, Lesy České republiky, s.p., mž.  Ing. Stanislav Klíma, CSc. a Růžena Klímová, Irena Vašková, 
Martin Sehnal, Vladimír Vávra, Yvona Konečná, Marian Bischof, Marie Bischofová, Aleš Bischof, Josefa 
Bischofová,  ; osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - E.ON Distribuce a.s., 
CETIN, a.s., GridServices s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice; osoby identifikováni 
označením pozemků – katastrální území Jedovnice –  p.č. 2122/2, p.č. 2150, p.č. 2151, p.č. 2122/1,  p.č. 
767/1, p.č. 2153, p.č. 769, p.č. 2154/1, p.č. 2154/3, p.č. 2201, p.č. 2202, p.č. 2203, p.č. 2204, p.č. 2270, p.č. 
2274, p.č. 2271, p.č. 2273, p.č. 2272, p.č. 2268,  p.č. 2281, p.č. 2278/1, p.č. 2278/4, p.č. 2279, katastrální 
území Křtiny : p.č. 917, p.č. 921, p.č. 922, p.č. 920/1, p.č. 923/1, p.č. 923/2, p.č. 923/3, p.č. 923/5, p.č. 923/4, 
p.č. 923/6, p.č. 924,  p.č. 911,  p.č. 908, p.č. 906/2, p.č. 907,  p.č. 940, p.č. 904/1, p.č. 904/2, p.č. 949, p.č. 
926/1, p.č. 953, p.č. 985/1,  p.č. 902/11, p.č. 887/1,  p.č. 902/10, p.č. 123.  
Okruh účastníků řízení stavební úřad vymezil s ohledem na předpokládaný vliv stavby na její okolí zejména 
s přihlédnutím na její charakter, výšku, hmotu a odstupy od hranic sousedních pozemků. Z těchto hledisek pak 
přiznal postavení účastníků řízení výše uvedeným, včetně vlastníků inženýrských sítí.  
Upozornění pro žadatele: případné škody na majetku soukromém či veřejném jste povinni okamžitě odstranit 
nebo uhradit. Případné škody je třeba řešit cestou občanskoprávní, tj. dohodou sporných stran a v případě že 
k dohodě nedojde, cestou soudní. Stavební úřad není subjektem oprávněným k řešení náhrad škod ani 
k určování jakým způsobem má náhrada proběhnout.  
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V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených  
v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska  
a připomínky. Zjistil, že umístěním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nebudou ani nepřiměřeně omezena nebo 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.  
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Městyse  Jedovnice a  Městyse 
Křtiny , vyhovuje obecným požadavkům na využití území, stavba je umístěna převážně mimo  zastavěné                       
a zastavitelné území obce Jedovnice a obce Křtiny , ve stabilizovaných  plochách dopravy a veřejných 
prostranstvích. V těchto plochách lze umisťovat stavby dopravní a technické infrastruktury. Územní plán obce 
Jedovnice , vydaný formou opatření obecné povahy dne 28.1.2013 (právní stav po vydání změny Je1 
s nabytím účinnosti k 4.6.2014, a Územní plán Křtiny vydaný formou opatření obecné povahy 13.12.2017, 
s nabytím účinnosti dne 1.1.2018.  
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny 
 
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a závaznými stanovisky: 

• projektová dokumentace stavby + technická zpráva + požárně bezpečnostní řešení  
• geologický průzkum  
• průzkum IS 
• hluková studie 
• dendrologický průzkum 
• Závazné stanovisko  – Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 

82 Brno ze dne 13.4.2018  pod č.j.: JMK 41893/2018 
• Vyjádření – Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí , Žerotínovo nám. 3/5, 601 

82 Brno ze dne 3.10.2017   pod č.j.: JMK 142 175/2017 
• Stanovisko   -  Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí,  nám. republiky 1316/1, 678 01 

Blansko  ze dne  17.1.2018 pod č.j.: MBK 2357/2018 
• Závazné stanovisko - Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí  ,  nám. republiky 1316/1, 678 

01 Blansko  ze dne  16.3.2018  pod č.j.: MBK 11390/2018  
• Závazné stanovisko - Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí  ,  nám. republiky 1316/1, 678 

01 Blansko  ze dne  21.3.2018  pod č.j.: MBK 11997/2018/ŽP/Su  
• Koordinované stanovisko -   Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. silničního hospodářství,  

nám. republiky 1316/1, 678 01 Blansko  ze dne  7.3.2018 pod č.j.: SÚ SH S 36/2018 – 10088/2018/Pa 
• Koordinované stanovisko -     Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí  ,  pracoviště 

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ze dne  5.3.2018       pod č.j.: OŽP- ČJ/1596-18/SML  
• Závazné  stanovisko -     Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí  ,  pracoviště Opuštěná 

9/2, 656 70 Brno ze dne  22.53.2018       pod č.j.: OŽP- ČJ/25452-18/KUCL  
• Závazné stanovisko -   Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, silniční správní úřad ,  pracoviště 

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ze dne  11.4.2018       pod č.j.: OD/4062-2018/HAS  
• Souhlas – Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71 , 679 06 Jedovnice ze dne 25.7.2018  
• Závazné stanovisko – Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny ze dne 23.5.2018 pod č.j.: 654/2018/MK 
• Závazné stanovisko – Obec Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny ze dne 23.4.2018 pod č.j.: 453/2018 
• Závazné stanovisko – Ministerstvo obrany České republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva 

obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,   160 01 Praha ze dne 23.1.2018 pod č.j.: 
SpMO 2667-30/2018-1150 

• Vyjádření – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 
603 00 Brno ze dne 1.3.2018 pod č.j.: SPU 106995/2018/123/Šk 

• Vyjádření – Archeologický  ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 
00 Brno ze dne 25.5.2020  pod č.j: ARÚB/2997/20 DS  

• Závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno 
ze dne 6.9.2017     pod č.j.: HSBM-6-39-12/1-OPST-2017 

• Závazné stanovisko – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  Správa CHKO Moravský kras, 
Svitavská 29, 678 01 Blansko  ze dne 3.5.2018 pod č.j.: SR/0148/JM2018-4 

• Závazné stanovisko – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  Správa CHKO Moravský kras, 
Svitavská 29, 678 01 Blansko  ze dne 29.5.2018 pod č.j.: SR/0268/JM/2018-2 

• Závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 54, 602 00 Brno  ze dne  9.2.2018   
pod č.j.: KHSJM 07165/2018/BK/HOK 

 
Z hlediska připojení na rozvody inženýrských sítí, křížení s nimi a jejich ochranu byla vydána tato stanoviska  
a vyjádření:   
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• Vyjádření – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie JmK, územní odbor Brno – venkov, 
dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko ze dne 6.4.2018 pod č.j.: KRPB-59369-2/ČJ-
2018-060106-TES   

• Vyjádření -  Policie České republiky, Krajské ředitelství policie JmK Specializované pracoviště 
dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 10.4.2018 pod č.j.: KRPB-59798-1/ČJ-
2018-0600DI-PET 

• Vyjádření -  Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 
ze dne 17.1.2018  pod č.j.: LCR0002548/2018 

• Vyjádření  -   Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 
05 Křtiny ze dne 14.6.2018 pod č.j.: 11444/2018-43660/Ne 

• Vyjádření – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 28.2.3018 pod č.j.: 
PM001420/2018-203/Fi 

• Vyjádření – GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 15.12.2017  pod č.j.: 
5001636740 

• Vyjádření – GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 2.12.2019   pod č.j.: 
5002042644 

• Vyjádření – Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 
Boskovice ze dne 30.1.2018 pod č.j.: 29/18 

• Vyjádření  o existenci – E.ON Servisní  s.r.o.  , RCDS Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2, 796 01 
Prostějov  ze dne 23.11.2017  pod č.j.: D8610 – 16218593 

• Vyjádření  o existenci – E.ON Distribuce, a.s. , Poskytování informací k sítím, Hády 968/2, 614 00 
Brno ze dne 25.10.2019  pod č.j.: D8610 – 26014327 

• Souhlas se stavbou a s činností v ochranném pásmu – E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální 
správa  Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov ze dne 12.1.2018  pod č.j.: J34768 – 
15222564 

• Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a s činností v ochranném pásmu – E.ON Distribuce, a.s. , 
Regionální správa  Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2,2a, 797 27 Prostějov ze dne 26.11.2019  
pod č.j.: S46170-27004655 

• Vyjádření – Česká telekomunikační infrastruktura , a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha ze dne 
14.8.2017 pod č.j.: 689782/17 

• Vyjádření – Česká telekomunikační infrastruktura , a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha ze dne 
6.11.2019 pod č.j.: 793280/19 

• Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK) -  Česká telekomunikační 
infrastruktura , a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha ze dne 20.6.2018 pod č.j.: 689782/17-POS 

• Vyjádření – České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha ze dne 15.10.2019 pod 
č.j.: UPTS/OS/230492/2019 

• Vyjádření – T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha ze dne 22.8.2018 pod 
č.j.: E308668/18 

• Vyjádření – T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha ze dne 4.11.2019 pod 
č.j.: E42381/19 

• Vyjádření – CoProSys, a.s., Na Kopci 239, 537 01 Chrudim ze dne 12.2.2018  
• Vyjádření – Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha ze dne 22.8.2018 

pod č.j.: 180822-084991033 
 
Citovaná vyjádření zakládají soukromoprávní vztah mezi těmito vlastníky inženýrských sítí a stavebníkem. 
Podmínky v nich uvedené proto v tomto územním rozhodnutí nejsou přebírány.  
 
Souhlasy vlastníků a spoluvlastníků stavbou dotčených pozemků, nebo těch, kteří mají k dotčeným 
pozemkům jiné věcné právo:  

• Vyjádření -  Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 
ze dne 17.1.2018  pod č.j.: LCR0002548/2018 

• Vyjádření  -   Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 
05 Křtiny ze dne 14.6.2018 pod č.j.: 11444/2018-43660/Ne 

• Souhlas – Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71 , 679 06 Jedovnice ze dne 25.7.2018  
• Závazné stanovisko – Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny ze dne 23.5.2018 pod č.j.: 654/2018/MK 
• Vyjádření – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 

603 00 Brno ze dne 1.3.2018 pod č.j.: SPU 106995/2018/123/Šk 
 
Citovaná vyjádření zakládají soukromoprávní vztah mezi vlastníky pozemků a stavebníkem. Podmínky v nich 
uvedené proto v tomto územním rozhodnutí nejsou přebírány.  
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Stavební úřad městyse Jedovnice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící 
vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky týkající se umístění stavby jsou 
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky týkající se provedení stavby budou součástí povolení  
o provedení stavby.  
Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se výše uvedené stavby umisťují, vlastnické nebo 
jiné právo. 
Po posouzení návrhu podle § 37 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu s územně plánovací 
dokumentací a dalšími veřejnými zájmy, proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.  
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, jestliže v této lhůtě 
bude podána žádost o stavební povolení.  
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho 
právního zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. 
 
 
Poučení účastníků:  
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno, 
podáním učiněným u Stavebního úřadu Jedovnice. Písemnost je oznámena dnem doručení písemného 
stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy 
byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 
Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty se do běhu lhůty nezapočítává.   
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání 
jen proti odůvodnění je nepřípustné. 
Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a odst. 
2 stavebního zákona doručeno jednotlivě. 
K novým skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit 
dříve.  
 
 
 
 
 
Lenka Pavlíčková  
vedoucí stavebního úřadu    
 
 
 
 
Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
Stavebník je v souladu s § 8, odst. 4, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, 
osvobozen od poplatku.  
 
 
 
Doručí se: 
 
Žadatel - zmocněnec: 
Správa   a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno    
 
Účastník řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 
Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice  
Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 křtiny  
 
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručenky):  
Správa   a údržba silnic Jihomoravského kraje ,příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno    
 E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
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 Anna Waidhoferová, Křtiny 245, 679 05 Křtiny  
Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice  
Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 
Křtiny 175, 679 05 Křtiny  
Mgr. Sylvie Kocmanová, K Propadání 705, 679 06  Jedovnice 
Mgr. Martin Kuba, Brněnská 270, 679 06  Jedovnice 
Karel Jurek, Aviatiků 1496/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava  
Jarmila Sedláková, Lažánky 17, 678 01 Blansko 
Ladislava Sedláková, Lažánky 17, 678 01 Blansko  
Ing. Antonín Dvořák, Wanklova 84, 679 06 Jedovnice 
Lenka Křížková, Rudice 15, 679 06 Jedovnice  
Jiří Lepka, Tábor 517/42b, 602 00 Brno 
Mgr. Silvie Hladká, Na Skále 266, 664 01 Řícmanice  
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno  
Ing. Stanislav Klíma, CSc., Křtiny 169, 679 05 Křtiny 
Růžena Klímová, Křtiny 169, 679 05 Křtiny  
Irena Vašková, Horní Lhota 66, 678 01 Blansko  
Martin Sehnal, Rudice 66, 679 06 Jedovnice 
Vladimír Vávra, Křtiny 19, 679 05 Křtiny  
Yvona Konečná, Rudice 155, 679 06 Jedovnice  
Marian Bischof, Křtiny 78, 679 05 Křtiny  
 Marie Bischofová, Křtiny 78, 679 05 Křtiny  
 Aleš Bishof, Křtiny 78, 679 05 Křtiny  
 Josefa Bischofová, Sadová 1091/18, 680 01 Boskovice  
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):  
GridServices , s.r.o.,  Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice , 17. listopadu 14,  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19 , 190 00 Praha 93 
E.ON  Distribuce, a.s.  ,  F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice  
 
Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich:  
(identifikováni označením pozemků) 
katastrální území Jedovnice –  p.č. 2122/2, p.č. 2150, p.č. 2151, p.č. 2122/1,  p.č. 767/1, p.č. 2153, p.č. 769, 
p.č. 2154/1, p.č. 2154/3, p.č. 2201, p.č. 2202, p.č. 2203, p.č. 2204, p.č. 2270, p.č. 2274, p.č. 2271, p.č. 2273, 
p.č. 2272, p.č. 2268,  p.č. 2281, p.č. 2278/1, p.č. 2278/4, p.č. 2279.   
katastrální území Křtiny : p.č. 917, p.č. 921, p.č. 922, p.č. 920/1, p.č. 923/1, p.č. 923/2, p.č. 923/3, p.č. 923/5, 
p.č. 923/4, p.č. 923/6, p.č. 924,  p.č. 911,  p.č. 908, p.č. 906/2, p.č. 907,  p.č. 940, p.č. 904/1, p.č. 904/2, p.č. 
949, p.č. 926/1, p.č. 953, p.č. 985/1,  p.č. 902/11, p.č. 887/1,  p.č. 902/10, p.č. 123.  
 
Dotčené orgány:  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Životního prostředí,  
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko 
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko 
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. silničního  hospodářství, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko 
Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko  
Krajská hygienická stanice JmK, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno  
Agentura ochrany  přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 
Blansko   
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání  majetkem , odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,                   
160 01 Praha  
 
Na vědomí: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní 
inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko  
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno  
Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno  
 
Úřady: 
Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice  
Úřad městyse Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny   
 - k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup  
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