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ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25.1.2011 podal

Obec Jabloňany, IČ 00636754, Jabloňany, 679 01  Skalice nad Svitavou

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Prodloužení chodníku,  směr Obora 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 256/1, 1132/9 v katastrálním území Jabloňany.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o stavbu chodníku v délce 94,0 m vpravo  podél silnice III/374 30  vpravo ve směru jízdy 
na obec Obora. Chodník je navržen v šířce 1,5 m v délce 69,0 m, v délce 8,0 m bude chodník 
z důvodu stísněných šířkových poměrů přecházet ze šířky 1,5 m na 1,0 m a v šířce 1,0 m bude 
chodník dlouhý 16,6 m. Povrch chodníku bude zámkové dlažby.  Příčný sklon chodníků bude 2 % 
ve směru k okraji státní silnice. Zřízením nového silničního trubního propustku DN 600 mm, délky 
7,5 m, v km 1,591 50 státní silnice  III/37430 dojde k zachycení srážkové vody, která bude svedena 
otevřeným příkopem vlevo, hloubky 1,5 m  do stávající  hluboké terénní rýhy vlevo v km 0,067  
vlevo. Nový silniční příkop vlevo se navrhuje vyhloubit i v úseku nad silničním propustkem. Dále  
v km 0,036  je navrženo  osazení uliční vpusti u okraje vozovky vpravo, v línii silniční  přídlažby  
podél obrubníků, se zaústěním do stávající dešťové kanalizace DN 300 mm.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb.
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2. Budou respektovány požadavky stanovené SÚS Jm kraje, oblast Blansko ve vyjádření ze dne 
14.10.2010 pod zn.č.: 15985/10-TSÚ/Do/Pe

Výše uvedené vyjádření je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

3. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení budou respektovány 
požadavky vlastníků inženýrských sítí :

- Telefónica  O2 Czech Republic, a.s., Brno : vyjádření ze dne 11.11.2010 pod č.j.: 137264/10

- Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno : vyjádření ze dne 16.8.2010 pod zn. 7545/10/112

- E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice : vyjádření ze dne 18.8.2010 pod zn. O2672-Z051024240

- VAS, a.s., divize Boskovice  : vyjádření ze dne 25.8.2010

Výše uvedená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

4. Budou respektovány požadavky  stanovené dotčenými orgány státní správy :

- MěÚ Boskovice, odbor dopravy : vyjádření ze dne 10.9.2010 pod č.j.: DMBO  15671/2010 DOP

Výše uvedené vyjádření je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Jabloňany, Jabloňany, 679 01  Skalice nad Svitavou

Odůvodnění:

Dne 25.1.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na den 24.1.2012, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Boskovice, odbor dopravy :  rozhodnutí  o povolení zvláštního užívání  pozemních 
komunikací umístěním inž. sítí – trubní propusti v silničním  pozemku ze dne 14.1.2011 pod č.j.:
SMBO831/2011 DOP

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Jihomoravský kraj, 
Petr Nejez, Zdena Nejezová, Marek Nejez, Ing. Jaroslav Machač, Hana Machačová, Roman Přibyl, 
Irena Přibylová, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, E.ON Česká republika, s.r.o., 
Jihomoravská plynárenská, a.s.

Okruh účastníků územního řízení o umístění stavby vymezuje § 85 stavebního zákona; účastníkem 
územního řízení o umístění stavby je žadatel, obec (na jejímž území má být záměr uskutečněn); dále 
vlastník pozemků nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, 
pozemkům, stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby, o kterých tak 
stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků bytových jednotek, podle zvláštních právních 
předpisů.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním u zdejšího správního 
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Slavoj Horečka
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení (písemnost, rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti 
dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

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

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne …………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:

účastníci  územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Obec Jabloňany, IDDS: cqrb8av

účastníci územního řízení  dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
Petr Nejez, Jabloňany č.p. 111, 679 01  Skalice nad Svitavou
Zdena Nejezová, Jabloňany č.p. 111, 679 01  Skalice nad Svitavou
Marek Nejez, Jabloňany č.p. 70, 679 01  Skalice nad Svitavou
Ing. Jaroslav Machač, Jabloňany č.p. 26, 679 01  Skalice nad Svitavou
Hana Machačová, Mrákotín č.p. 63, 588 54  Mrákotín
Roman Přibyl, Jabloňany č.p. 130, 679 01  Skalice nad Svitavou
Irena Přibylová, Jabloňany č.p. 130, 679 01  Skalice nad Svitavou
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 49455842, divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 
19 Boskovice, IDDS: siygxrm
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

dotčené správní úřady
Městský úřad Boskovice, IČ 00279978, TOŽP, IDDS: qmkbq7h
Městský úřad Boskovice, IČ 00279978, odbor dopravy, IDDS: qmkbq7h

na vědomí :
NIPI ČR, o.s., Brno

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen.
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