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 Veřejná vyhláška 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. d) 

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 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 23.4.2018 podala 

Obec Roubanina, IČO 532169, Roubanina 4, 679 61  Roubanina 

(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 rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

Roubanina - vodovod 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/1 (zahrada), parc. č. 6/5 (zahrada), parc. č. 6/6 

(zahrada), parc. č. 14 (zahrada), parc. č. 18/2 (zahrada), parc. č. 22/2 (zahrada), parc. č. 24 (zahrada), 

parc. č. 54/2 (zahrada), parc. č. 81 (zahrada), parc. č. 82 (zahrada), parc. č. 83 (zahrada), parc. č. 84 

(zahrada), parc. č. 244/1 (orná půda), parc. č. 245/1 (ostatní plocha), parc. č. 246 (orná půda), parc. č. 248 

(orná půda), parc. č. 255/2 (trvalý travní porost), parc. č. 257 (orná půda), parc. č. 265/2 (orná půda), parc. 

č. 266/2 (orná půda), parc. č. 281/5 (orná půda), parc. č. 515/5 (ostatní plocha), parc. č. 515/7 (ostatní 

plocha), parc. č. 515/8 (ostatní plocha), parc. č. 531/1 (ostatní plocha), parc. č. 537/14 (trvalý travní 

porost), parc. č. 615 (ostatní plocha), parc. č. 622/1 (ostatní plocha), parc. č. 622/2 (ostatní plocha), parc. 

č. 626/1 (ostatní plocha), parc. č. 636/1 (ostatní plocha), parc. č. 636/2 (ostatní plocha), parc. č. 637/1 

(ostatní plocha), parc. č. 637/3 (ostatní plocha), parc. č. 637/4 (ostatní plocha), parc. č. 637/14 (ostatní 

plocha), parc. č. 637/19 (ostatní plocha), parc. č. 646/6 (vodní plocha) v katastrálním území Roubanina, 

st. p. 104, parc. č. 329/1, parc. č. 329/4, parc. č. 377/17, parc. č. 377/18, parc. č. 377/32, parc. č. 377/33, 

parc. č. 377/40, parc. č. 421/5, parc. č. 421/6, parc. č. 421/9, parc. č. 421/20, parc. č. 421/25, parc. č. 

421/34, parc. č. 522/4, parc. č. 524, parc. č. 541 v katastrálním území Slatina u Jevíčka . 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejný vodovod pro obec Roubanina D110 bude napojen z vodojemu Slatina, ve kterém bude 

umístěn vodoměr. Odtud bude veden do obce, kde bude rozdělen do několika větví - vodovodní řady 

A1-A7 D90. Součástí stavby jsou i  veřejné části vodovodních přípojek. 

Umístění stavby na pozemku: 
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- Navržený vodovod  v dimenzi D110 – řad A - je veden v k.ú.Slatina u Jevíčka přes pozemky p.č. 

st.104, 421/34, 421/25, 421/20, 522/4 a přes komunikaci p.č. 541 souběžně se stávajícím vodovodem 

PVC DN80. Dále vede podél SV strany komunikace  po p.č. 377/17, 377/18,377/32, 377/33 a 

377/40, kde přechází zpět komunikaci do severního rohu  pozemku p.č. 421/9 a pokračuje podél jeho 

SZ straně k jižnímu rohu p.č. 421/10 a odbočuje JZ směrem přes p.č.421/9, 421/6, 421/5, 524, 329/4, 

329/1. Ve vzdálenosti 14,5m  od západní hranice p.č. 329/1 překračuje na k.ú. Roubanina a 

pokračuje JZ směrem přes p.č. 244/1, bezejmenný potok  p.č. 245/1, dále p.č. 246, 248, 266/2, 265/2. 

Z p.č. 265/2  překračuje komunikaci III/ 36829 na pozemek p.č. 281/5, kde pokračuje podél levé 

strany komunikace ve směru do obce až k hranici s pozemkem p.č. 622/2, kde přechází do 

komunikace a odbočuje před kostelem na p.č. 637/4, opět kříží komunikaci p.č. 626/1 na p.č. 637/1 

před domem č.p. 32 a v dimenzi D110 pokračuje až před pozemek p.č. 28/1. Odtud je veden řad A 

v dimenzi D90 po pozemku 637/1, přes p.č. 515/7, 531/1, 615, kde je ukončen před objektem č.p.50. 

- Jednotlivé řady A1-A7 D90 jsou rozvedeny po obci tak, aby byla možnost ke všem objektům 

vybudovat vodovodní přípojku. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Řad A D110 je délky (dále dl.) 2012m, řad A D90 dl.440m,  A1   dl. 87m,   A2 dl. 138m, A3 

dl.178m, A4 dl.42m, A5 dl.125m, A6 dl.136m, A7 dl. 135m. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Vlivem stavby budou dotčeny výše uvedené pozemky a celé území obce Roubanina. 

 

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. Zpracovatelem projektové dokumentace je 

REPROJEKT s.r.o., Fáblovka č.p. 404, 533 52 Pardubice. 

2. Podmínky ze závazného stanoviska MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP ze dne 2.3.2018, 

č.j. : DMBO 2976/2018/TOŽP  k zásahu do významného krajinného prvku: 

1. Stavba bude provedena bezvýkopovou protlakovou technologií dle požadavků správců toků Lesy 

České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno IČ 

42196451 pod spisovou značkou LCR0003798/2018 a Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje, provozu 

Blansko, se sídlem Poříčí 1948/7, 678 01 Blansko IČ: 70890013 pod spisovou značkou 

PM068793/2017-203/Vrab. 

2. Případné kácení dřevin rostoucích na území VKP bude provedeno pouze v nezbytně nutném 

rozsahu; o povolení čí závazné stanovisko ke kácení dřevin mimo les je nutno požádat u věcně a 

místně příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Roubanina). 

3. Dřeviny rostoucí v okolí stavby na území VKP musí být v souladu s ustanovením zákona 

chráněny před poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061. 

4. Při realizaci stavby nebudou stavební materiály a výkopová zemina ukládány na březích vodních 

toků. V blízkosti toku  nesmí parkovat stavební stroje. 

5. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen mimo dotčené území VKP. 

6. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny  pouze na nezbytně nutný 

rozsah. Pozemky dotčené stavebními úpravami budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci 

stavby nesmí dojít k devastaci či trvalému poškození VKP. 

7. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou dodržena 

preventivní opatření k zabránění  případným  únikům ropných látek. 

8. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin  a ke 

zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i 

ekonomicky dostupnými prostředky (viz §5 odst. 3 zákona). 

3. Podmínky z vyjádření MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP ze dne 23.1.2018, č.j.: DMBO 

1066/2018/TOŽP/Mz: 

Z hlediska zemědělského půdního fondu : 
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Termín zahájení nezemědělského užívání  zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně 

oznámen orgánu ochrany ZPF uvedenému v §15 zák.334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního 

fondu. 

Pokud doba dočasného  záboru – odnětí z.p. ze  ZPF včetně uvedení do původního stavu překročí 

dobu 1 roku, pak bude investorem stavby požádáno o vydání  závazného stanoviska (jedná se 

zejména o plochy – zařízení staveniště apod.) 

Při realizaci budou dodrženy podmínky: 

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem nebo jinou  osobou oprávněnou tuto 

zemědělskou půdu užívat 

- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést 

pozemky do původního stavu 

- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 

nejmenším škodám 

- při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené ploše  a 

postarat se o její hospodárné využití 

- učinit opatření k zabránění  úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský 

půdní fond 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 

- Pokud bude třeba kácet dřeviny rostoucí mimo les, stromy o obvodu kmene nad 80cm měřeného ve 

výšce 130cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin nad celkovou plochu 40m2, musí být 

v dostatečném časovém předstihu požádáno o povolení jejich kácení  u příslušného orgánu ochrany 

přírody (OÚ Roubanina).  

- Dřeviny rostoucí  v okolí stavby musí být v souladu se zákonem ochráněny před jejich 

poškozováním a ničením dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české normy 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích ČSN 83 9061. 

- O povolení kácení dřevin, které jsou součástí významného krajinného prvku, je třeba žádat vždy, 

bez ohledu na charakteristiky uvedené v ust. § 3 písm. a) a d) Vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., o 

ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. 

- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné 

ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona. 

Z hlediska odpadového hospodářství: 

Ve vyšším stupni PD budou uvedeny odpady, jejichž vznik se při stavbě předpokládá, včetně jejich 

množství a naložení s nimi (přebytečná výkopová zemina, asfaltové povrchy, beton atd.) 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon)  

- Vodovod je podle § 55 vodního zákona vodní dílo. O vydání stavebního povolení bude požádán 

věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. Stavba zasahuje do správního obvodu vodoprávního 

úřadu Boskovice a vodoprávního úřadu Moravská Třebová. V souladu s ustanovením § 115 odst. 18 

vodního zákona je místně příslušným vodoprávním úřadem Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a 

ochrany ŽP, neboť v jeho správním obvodu leží rozhodující část vodního díla. 

- K žádosti o povolení stavby vodního díla je nutno přiložit doklady uvedené ve zvláštním právním 

předpise (vyhláška 432/2001 Sb., v platném znění). V souladu s ustanovením § 115 odst. 9 vodního 

zákona bude stavba projednána také s vodoprávním úřadem Moravská Třebová. 

4. Podmínky ze závazného stanoviska  MěÚ Boskovice, TOŽP, orgánu státní správy lesů ze dne 

9.4.2018, č.j.: DMBO 5457/2018/TOŽP/Ši/221.1.3., který vydává souhlas s umístěním stavby - 

„Roubanina - vodovod“ ve vzdálenosti do 50 ti metrů od kraje lesa (pozemků určených k plnění 

funkcí lesa - PUPFL) v k. ú. Roubanina a Slatina u Jevíčka, a to dle doložené stavební situace a 

zákresu do pozemkové mapy, v nejbližších vzdálenostech níže v tabulce uvedených: 

 
Kat. území PUPFL č. nejbližší vzdálenost stavby od 

PUPFL 

Slatina u Jevíčka 327/2 2,5 m 
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Slatina u Jevíčka 330 6 m 

Roubanina 178/1 14,5 m 

Roubanina 178/3 35 m 

Roubanina 178/2 21,5 m 

Roubanina 178/6 15 m 
Roubanina 178/5 15 m 

Roubanina 241 41 m 

Roubanina 581/1 18 m 

Roubanina 325 22 m 
Roubanina 537/1 44 m 

 
Souhlas je vázán na splnění níže uvedených podmínek: (§ 14 odst. 2 lesního zákona) 

1/V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění funkcí lesa a 

ani porostů na nich rostoucích. 
2/ Stavba bude provedena v souladu s předloženou situací. 

3/ Sousední lesní pozemky nebudou dotčeny stavbou a ani využívány jako staveniště, či skládka 

materiálu a případného odpadu. 

4/ Zřízením stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům za účelem jejich 

možného obhospodařování a v žádném případě nesmí dojít k vytvoření nepříznivých 

podmínek, které by zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních lesních pozemků. 

5/ Budou dodrženy podmínky odborného lesního hospodáře tj. Lesy České republiky, s.p., LS 

Černá Hora, stanovené v přípise ze dne 22.2.2018 a LS Svitavy, stanovené v přípise ze dne 

9.3.2018. 

6/ V souladu ust. § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést 

na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a 

zařízení zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, 

padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů... 

7/ Před zahájením stavby bude stavba řádně vytyčena autorizovanou oprávněnou osobou a 

vlastníci lesních pozemků, či jejich zmocněný zástupce bude přizván k odsouhlasení 

správnosti dodržení technických parametrů od sousedních lesních pozemků, jak je výše v 

tabulce stanoveno. 

8/ Toto závazné stanovisko platí po dobu platnosti územního rozhodnutí či územního souhlasu 

nebo sloučeného stavebního řízení s řízením územním nebo územním souhlasem. Pokud 

platné územní rozhodnutí, souhlas či sloučené stavební řízení nebude vydáno v době do 1 

ho roku ode dne obdržení tohoto stanoviska žadatelem - investorem, pak toto závazné 

stanovisko pozbývá platnost. 

9/ Budou dodržovány ostatní základní povinnosti při ochraně lesních pozemků stanovených v ust. 

§ 11 lesního zákona. 

 

5. Podmínky z vyjádření MěÚ Boskovice, odboru dopravy ze dne 4.12.2017, č.j.: DMBO 

18533/2017/DOP: 

Ke zvláštnímu užívání  z důvodu umístění IS v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d) zák. o 

pozemních komunikacích vydal silniční správní úřad rozhodnutí dne 5.3.2018, č.j.: DMBO 

3445/2018/DOP jehož podmínky budou splněny. 

Případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích  (dopravní značení) bude řešena 

samostatně před realizací stavby a podléhá  stanovení přechodné úpravy provozu  a bude ji 

povolovat  MěÚ Boskovice, odbor dopravy  a bude odsouhlasena Policií ČR, DI Blansko. 

6. Podmínky z koordinovaného stanoviska Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního 

prostředí ze dne 15.1.2018, č.j.:MUMT 01731/2018:  

Ochrana lesa: 
- Před započetím prací je žadatel povinen zajistit si souhlas všech vlastníků pozemků určených k 

plnění funkcí lesa (dále jen "PUPFL"), v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována 
(parcely č. 327/2 a 330 v rámci k. ú. Slatina u Jevíčka) a případné jimi stanovené podmínky 
dodržet. 
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- Při provádění stavby bude postupováno dle projektové dokumentace a stavebník bude dodržovat 

ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o lesích"), zejména ustanovení § 13 zákona o lesích. 

- Na PUPFL nesmí být ukládány žádné stavební materiály. 

- Během provádění stavby nesmí na PUPFL dojít k poškození stromů ani jejich kořenových 
systémů. 

- Žadatel (investor) bere na vědomí, že při porušení svých povinností dle ustanovení § 22 zákona o 
lesích, ponese na své náklady možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu 
způsobit stromy rostoucí na dotčených lesních pozemcích. 

Ochrana přírody a krajiny: 

Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení 

ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich 

odumření. V případě poškození dřevin hrozí uložení sankce dle § 88 odst. 1) písm. c), případně § 87 

odst. 2 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Odpadové hospodářství: 
        Po ukončení realizace záměru bude požadováno předložení kompletní průběžné evidence odpadů a             
        všech dokladů, prokazujících nakládání s těmito odpady v souladu s platnou legislativou     
        odpadového hospodářství, a to od všech původců odpadů (hl. dodavatel stavby, subdodavatelé,       

        investor). Dále bude požadován seznam všech původců odpadů (subdodavatelů stavby) s uvedením     
        činnosti, kterou se na realizaci záměru podíleli. 

         Připomínky a upozornění k projektové dokumentaci: 

- seznam odpadů, které vzniknou realizací záměru, obsahoval nepřesnosti (např. odpad 
150110 je kategorie N - nebezpečný, v PD uvedeno jako odpad ostatní), 

- souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady pro shromažďování odpadů byl v roce 2014 
zrušen, 

- neupravené stavební odpady atd. nelze využívat na povrchu terénu, viz § 12 vyhlášky č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, kde jsou uvedeny 
obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu, 

- dřevo bez chemického ošetření lze využít jako palivo. 

Upozornění k uložení případné přebytečné výkopové zeminy - odpadu: dle stávající legislativy - 

§ 2 odst. 3 zákona o odpadech, v platném znění, se tento zákon nevztahuje na nakládání s 

nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, 

pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, 

na kterém byl vytěžen. Případný přebytek výkopové zeminy musí být tedy využit v místě realizace 

stavby (na parcelách dotčených stavbou). Pokud bude odvážen na jiné pozemky mimo stavbu, je 

zemina považována za odpad a musí s ní být tedy jako s odpadem dle zákona o odpadech a jeho 

prováděcích vyhlášek nakládáno (vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady). V případě, že bude odpad - zemina využívána na povrchu terénu, je nutné 

provedení rozborů dle př. č. 10.1 a 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 

na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, před zahájením realizace. Může se také jednat o zařízení pro 

využívání odpadů na povrchu terénu dle § 14 odst. 2 nebo § 14 odst. 1 zákona o odpadech, které 

lze provozovat pouze v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství. 
Památková péče: 

- Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, 
Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu 
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum 
(formulář oznámení - http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html). 

- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým 
nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, 
aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

7. Podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje  ze dne 

13.12.2017, č.j.: KHSPA 20457/2017/HOK-Sy: 

mailto:oznameni@arup.cas.cz
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html
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1. U kolaudace stavby bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku  s pitnou 

vodou odpovídají  hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, 

v platném znění (včetně výluhových testů). 

2. U kolaudace budou předloženy výsledky akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebrané 

z nové části vodovodu řad „A“ (koncová část vodovodu v obci Roubanina) a řad „A3“. 

8. Podmínky  ze stanoviska Povodí Moravy, a.s.- správce povodí a správce vodního toku IDVT 

10189408 ze dne 3.1.2018, č.j.: PM068793/2017-203/Vrab: 

- Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření. Musí obsahovat výkresovou 

dokumentaci křížení vodního toku IDVT 10189408 (včetně  zaměření příčného řezu). 

9. Podmínky z vyjádření  Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje ze dne 

24.1.2018, č.j.: LCR952/000383/2018: 

- křížení bude provedeno kolmo na osu vodního toku řízeným protlakem a v min. hloubce 1,5m pod 

pevným dnem vodního toku, 

- při souběhu s korytem vodního toku je nutné  dodržet minimální vzdálenost od břehové hrany 

1,5m, 

- chránička bude  v celé délce  přechodu  a bude  vyvedena na obou stranách  v min. vzdálenosti  

1,5m od břehové hrany koryta vodního toku  v intravilánu  obce a 3m v extravilánu, 

- křížení vodního toku bude alespoň ne jednom břehu označeno orientačním sloupkem modrobílé 

barvy, 

 - upravené koryto (dno + břehy), pokud dojde k jeho poškození, bude upraveno do původního stavu, 

- správce toku  bude přizván k odsouhlasení provedených prací  a bude sepsán  písemný protokol. 

10. Podmínky z vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 9.1.2018, č.j.: 

22321/2017-TSÚ/DoPe:  

- před požádáním o vydání stavebního povolení  bude mít investor stavby uzavřenou smlouvu o 

budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene  s vlastníkem nemovitosti Jihomoravským krajem, 

- oprava krajské silnice bude provedena v místech výkopů  na kvalitní řádně zhutněný zásyp 

v konstrukci vozovky: 20cm štěrkodrtí 0-32, 20cm stabilizační beton  KSC, 15cm obalované 

kamenivo ACP, 16,5cm asfaltový beton ACO 11, spára prořízlá  a zalitá modifikovanou zálivkou, 

- hloubka uložení chráničky bude minimálně 120cm pod niveletou vozovky 

11. Podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 22.11.2017, zn.:500162258: 

V zájmovém území dojde k dotyku s STL plynovodem PE d 90, d 63, Roubanina a STL přípojky. 

V zájmovém území je v současné době připravována  výstavba plynárenského zařízení  a 

plynovodních přípojek, které nebylo dosud převzato do provozování. Je nutná koordinace stavby. 

Investorem je Obec Roubanina. 

Podmínky k umístění stavby: 

- ochranné pásmo PZ a plynovodních přípojek  je 1m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu 

plynovodu a přípojek, 

- při souběhu a křížení s IS budou dodrženy  ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., 

případně  další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou, 

- křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením  a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) 

musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, 

- obrysy vodovodních šachet budou umístěny min. 500mm od obrysu PZ, 

- ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti  150mm, 

- k souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500mm, 

- při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče, 

-pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude to posuzováno jeho 

přeložka, 

 - úhel křížení  PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněný případech 

dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°, 
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- případné dočasné zařízení staveniště  (maringotky, mobilní buňky, ap) umístit min. 1m od 

plynovodu a přípojek, 

- PZ a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

provozovány jako zařízení  zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu  jsou chráněny  ochranným 

pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

12. Podmínky z vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 15.11.2017, č.j.: 

770133/17: 

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (dále jen SEK). 

- Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením §102 zák. č. 127/2005 Sb. stanoveno rozsahem 

1m po stranách krajního vedení SEK. 

- V místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury  chránit PVSEK chráničkami 

s přesahem min. 0,5m na každou stranu  od hrany křížení. Chránička musí být utěsněna a musí být 

zamezeno vnikání nečistot. 

- Místa vedení vodovodu v blízkosti kabelovodu  ve vzdálenosti menší jak 2m  nebo při křížení 

kabelovodu ve vzdálenosti menší  0,5m  nad nebo kdekoliv pod kabelovodem budou zakreslena 

v příčných řezech a předložena POS. 

- Nad trasou kabelovodu  nebude v podélném směru  umístěn vodovod. 

- Projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly 

být vedeny v úrovni kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie 

podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5m od kabelovou.   

13. Podmínky z vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 16.11.2017, zn: D8610-16217404: 

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní 

vedení NN a nadzemní vedení NN. 

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení 

nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 

zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  a výkonu státní správy v energetických odvětvích 

v platném znění. 

14. Podmínky z vyjádření VHOS a.s. ze dne 19.12.2017, zn: Ing.Mi/2017/9005899: 

V dalším stupni PD bude předloženo detailní řešení napojení obou vodovodů,  které dle stávající 

legislativy budou vodovody provozně související (zák. č. 274/2001 Sb.) 

15. Podmínky z vyjádření Policie ČR, DI Blansko ze dne 13.12.2017, č.j.: KRPB-267070-2/ČJ-2017-

060106-TES: 

V případě, že v dalším stupni řízení nebo před vlastním zahájením stavebních prací bude zřejmé, že 

realizací stavby dojde k omezení silničního provozu, je třeba dle ustanovení §77 odst.3 zákona číslo 

361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v dostatečném 

časovém předstihu předložit návrh dopravně – inženýrského opatření. 

16. Podmínky z vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, DI Svitavy ze dne 

22.11.2017, č.j.: KRPE-90312-1/ČJ-2017-170906: 

-  Pokud při stavbě dojde  k omezení provozu na účelové komunikaci vedoucí k vodojemu 

v k.ú.Slatina u Jevíčka, bude třeba zhotovitelem místa zásahu  označit přenosným dopravním 

značením podle „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, které vydává 

příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Krajského  ředitelství policie Pardubického 

kraje, DI, ÚO Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu §77, odst.2, písm. b zák. č. 361/2000Sb., o 

provozu  na pozemních komunikacích v platném znění. 

17. Veřejná část vodovodní přípojky    k nemovitostem č.p. 13 a 53 bude součástí projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Roubanina, Roubanina 4, 679 61  Roubanina 
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Odůvodnění: 

Dne 23.4.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Roubanina – vodovod“. 

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je navržen v k.ú.Roubanina ve správním obvodu Městského úřadu 

Letovice (Jihomoravský kraj) a v k.ú. Slatina u Jevíčka ve správním obvodu  Městského úřadu Jevíčko 

(Pardubický kraj) stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v souladu  s ustanovením § 13  odst. 6 

stavebního zákona, že pro daný záměr územní řízení provede  a rozhodnutí v něm vydá odbor výstavby a 

životního prostředí  Městského úřadu Letovice. 

Stavební úřad   MěÚ Letovice poté oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 

dotčeným orgánům dne 11.5.2018. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení zasláno 

veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce od 14.5.2018 do 30.5.2018. Současně nařídil   

ústní jednání   na den 15.6.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Při vymezování okruhu účastníků řízení postupoval stavební úřad   podle § 85 odst 1 a 2 stavebního 

zákona. Z tohoto pohledu přiznal stavební úřad postavení účastníka  vlastníkům pozemků a osobám 

jejichž vlastnické a věcné právo k pozemku, na kterém má být stavba uskutečněna, může být stavbou 

dotčeno a dále osobám jejichž vlastnické  nebo věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám může být 

stavbou dotčeno. 

Obec může uplatňovat  v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 

která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému 

záměru pouze v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno. 

V průběhu řízení zemřel vlastník pozemků p.č. 244/1, 245/1 a 246 v k.ú.Roubanina, paní Vlasta 

Dvořáčková.   Potencionálním dědicům, panu Josefovi Dvořákovi, bytem Roubanina 18 a paní Janě 

Ježové, bytem Polní 609, Velké Opatovice, bylo přiznáno postavení účastníka řízení. Oba účastníci  byli   

seznámeni se záměrem žadatele a dali písemný souhlas se zřízením služebnosti inženýrské sítě na 

uvedených pozemcích.   

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací pro katastrální území 

Roubanina i Slatina u Jevíčka. Dle   odborů výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice  a MěÚ 

Moravská Třebová   je z hlediska územního plánu obcí záměr přípustný a je v souladu  s územním plánem 

Roubanina i územním plánem Slatina. Záměr vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 

- MěÚ Boskovice, TOŽP – souhlas k zásahu do VKP ze dne 2.3.2018, č.j.j: DMBO 2976/2018/TOŽP 

- MMR ČR – stanovení SÚ ze dne 14.11.2017, č.j.: MMR-46565/2017-83/3367 

- Ministerstvo vnitra GŘ – stanovisko ze dne 13.2.2018, č.j.: MV-13701-4/PO-PRE-2018 

- MěÚ Boskovice, TOŽP – vyjádření  ze dne 23.1.2018, č.j.: DMBO 1066/2018/TOŽP/Mz 

- MěÚ Boskovice, odbor dopravy – vyjádření ze dne 4.12.2017, č.j.: DMBO 18533/2017/DOP 

- MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování – souhlas z hlediska ÚP ze dne 

11.5.2018, č.j.: MUMT 14773/2018 

- MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování – souhlas z hlediska ÚP ze dne 15.11.2017, 

č.j.: DMBO 17469/2017/STAV 

- MěÚ Boskovice, odbor dopravy – rozhodnutí povolení zvláštního užívání ze dne 5.3.2018, č.j. 

DMBO 3445/2018/DOP 

- MěÚ Boskovice, TOŽP – souhlas v OP lesa ze dne 9.4.2018, č.j.: DMBO 

5457/2018/TOŽP/Ši/221.1.3 

- MěÚ Moravská Třebová, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko ze dne 15.1.2018, 

č.j.: MUMT 01731/2018 

- Policie ČR, DI Blansko – stanovisko ze dne 13.12.2017, č.j.:KRPB-267070-2/ČJ-2017-060106-TES 

- Policie ČR, DI Svitavy – souhlas ze dne 22.11.2017, č.j.: KRPE-90312-1/ČJ-2017-170906 

- HZS JmK – sdělení ze dne 1.2.2018, č.j.: HSBM-6-39-4/1-OPST-2018 
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- HZS Pardubického kraje – sdělení ze dne 22.1.2018, č.j.: HSPA-15-20/2016-Šk 

- KHS JmK – souhlas ze dne 20.12.2017, č.j.: KHSJM 71479/2017/BK/HOK 

- KHS Pardubického kraje – souhlas ze dne 13.12.2017, č.j.: KHSPA 20457/2017/HOK-Sy 

- Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 3.1.2018, č.j.PM068793/2017-203/Vrab 

- Lesy ČR, s.p. správa toků – oblast povodí Dyje – souhlas ze dne 24.1.2018, č.j.: 

LCR952/000383/2018 

- Lesy ČR, s.p., LS Černá Hora – vyjádření ze dne 22.2.2018, č.j. LCR144/000458/2018 

- Lesy ČR, s.p., LS Svitavy – vyjádření ze dne 9.3.2018, č.j. LCR161/001406/2018 

- SÚS JmK – vyjádření ze dne 9.1.2018, č.j.: 22321/2017-TSÚ/DoPe 

- GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 22.11.2017, zn: 5001623258 

- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 11.5.2018, zn:0100922080 

- Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 15.11.2017, zn: 0200676395 

- CETIN, a.s. – vyjádření ze dne 15.11.2017 

- E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření ze dne 16.11.2017, zn:D8610-16217404 

- VHOS a.s. – vyjádření ze dne 19.12.2017, zn: Ing.Mi/2017/9005899 

- Obec Slatina – vyjádření ze dne 15.12.2017 

- Obec Březina – vyjádření ze dne 10.1.2018, zn: OUBR/0538/2017 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Pavla Bartáková, Ing. Dalibor Dvořáček,  Josef Dvořáček,  Petr Dvořáček, Ing. Vladimír Dvořáček,  

Jana Ježová, Rostislav Elbl,  Libuše Elblová,  Jiří Frank,  Josef Hrbáček,  Václav Kaderka,  Eva 

Kalinová, Filip Kočár,  Ctibor Kohoutek,  Růžena Kohoutková,  Jiří Korbel,  Marie Korbelová,  

PhDr. Taťána Kučerovská, CSc.,  Zdeňka Mužíková,  Jan Nekvapil,  MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D.,  

Ing. Božena Nekvapilová,  Jan Podhradský,  Ing. Josef Podolan,  Helena Podolanová,  Ing. Zita 

Prokopcová,  Ing.Martin Seidl,  Markéta Sládečková,  Petra Sládečková,  Ing. Dagmar Smejkalová,  

Karolína Tenorová,  František Trčka,  Pavel Trčka,  Dagmar Trčková,  Marie Trčková,  Obec 

Březina, Obec Slatina, P-D Refractories CZ a.s.,Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,   E.ON 

Distribuce, a.s., Prostějov, E.ON Servisní, s.r.o., GridServices, s.r.o., Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko, VHOS, a. s., Lesy ČR, s.p. 

Správa toků – oblast povodí Dyje, Lesy ČR s.p., LS  Černá Hora, Lesy ČR s.p., LS Svitavy, Povodí 

Moravy, s.p., 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 513/1 v katastrálním území Horní Smržov, st. p. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18/1, 18/2, 24, 41, 

42/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 52, 62, 64, 70, 81/2, 23, 89, 25, 26, 27, 28/2, 29, 32, 33, 34, 36, 78/1, 78/2, 

14, 61, 88, 67, 51, 1, 2, 3, 4, parc. č. 1/2, 3, 6/4, 10, 12/1, 13, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/3, 18/4, 

19, 23, 50/1, 54/1, 56, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 70/1, 70/2, 72/1, 78, 79, 80, 85, 87, 122, 123, 124, 125, 

126, 128, 129, 130, 131, 148, 149, 178/1, 178/2, 178/3, 178/5,  178/6, 200/5, 200/6, 200/7, 200/11, 

200/15, 200/16, 241, 244/2, 245/2, 255/1, 262, 263, 266/1, 267, 268, 269, 276/1, 278/4, 278/5, 278/6, 

278/9, 281/10, 281/11, 375, 515/1, 515/10, 515/11, 515/14, 515/15, 515/16, 530/5, 533/4, 537/1, 

537/11, 537/13, 545/1, 545/4, 545/5, 546/1, 546/3, 575, 577, 581/1, 581/6, 584, 585, 592, 593, 594,  

597/2, 597/3, 597/4, 597/6, 599/9, 602, 603, 604, 623, 636/3, 637/5, 637/6, 637/20, 640, 646/1, 

178/5, 200/1, 200/4, 200/14, 210/1, 252/3, 264/2, 281/2, 281/8, 261/1, 261/2, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 

75, 76, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 196, 200/9, 281/6, 312/1, 312/4, 312/5, 317, 318/1, 

318/2, 320, 323, 325, 324/3, 334/1, 334/2, 335, 340/6, 340/16, 632, 9/1, 9/3, 9/4, 12/2, 28/1, 29, 32, 

34/1, 34/2, 39/1, 39/2, 39/3, 47, 49, 55/1, 544, 545/3, 637/9, 637/10, 637/11, 637/12, 639, 641, 642, 

637/15, 637/16, 637/17, 649, 68/1, 68/2, 71/1, 4, 6/2, 6/3, 8/1, 581/1, 531/2, 532, 610, 41/3, 380/1, 

380/2, 380/4, 380/5, 380/11, 380/12, 380/15, 380/18, 396/2, 404, 406, 408/2, 409/1, 415, 416, 417, 



Č.j. MLE/05690/18/OVŽP str. 10 

 
418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 537/6, 537/7, 537/9, 537/15, 537/16, 539/3, 542, 40, 45/1, 637/13, 

73, 112 v katastrálním území Roubanina, parc. č. 324, 327/2, 330, 377/19, 377/38, 421/4, 421/10, 

421/11, 421/35, 528/1 v katastrálním území Slatina u Jevíčka. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Roubanina č.p. 35, č.p. 31, č.p. 4, č.p. 32, č.p. 36, č.p. 2, č.p. 25, č.p. 20, č.p. 8, č.p. 48, č.p. 19, č.p. 

52, č.p. 54, č.p. 21, č.p. 57, č.p. 44, č.p. 18, č.p. 30, č.p. 45, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 11, č.p. 29, 

č.p. 51, č.p. 3, č.p. 49, č.p. 10, č.p. 42, č.p. 38 a č.p. 39, 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Při ústním jednání bylo zjištěno, že není zakreslena veřejná část vodovodní přípojky k nemovitosti 

č.p. 13, kde je vlastníkem paní Růžena Kohoutková a k nemovitosti č.p. 53, kde je vlastníkem pan 

Rostislav Elbl. Oba tito vlastníci požadovali  vybudování veřejné části vodovodní přípojky ke svým 

nemovitostem. Ve výrokové části  rozhodnutí v bodě č.17 bylo požadavku vyhověno.  

  

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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. 

 

 

 

 

Ing. Radek Zemánek 

vedoucí odboru výstavby a ŽP 

  

 

 

 

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu min.15 na úřední desce. 

 

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

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: …………………………………………… 
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Vyvěsí: 

Město Letovice 

Obec Roubanina 

Obec Slatina 

Obec Březina 

 

 

Poplatek: 

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

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Obec Roubanina, IDDS: uqhbkyu 

 sídlo: Roubanina č.p. 4, 679 61  Letovice 

Pavla Bartáková, Družstevní č.p. 865/4, 679 61  Letovice 

Ing. Dalibor Dvořáček, Svitavská č.p. 613/16, Lány, 568 02  Svitavy 2 

Josef Dvořáček, Roubanina č.p. 18, 679 61  Roubanina 

Petr Dvořáček, Roubanina č.p. 23, 679 61  Letovice 

Ing. Vladimír Dvořáček, IDDS: bq4nnmr 

 trvalý pobyt: Kapitána Jaroše č.p. 708/93b, Lány, 568 02  Svitavy 2 

Jana Ježová, Polní 609, Velké Opatovice 

Rostislav Elbl, Roubanina č.p. 53, 679 61  Letovice 

Libuše Elblová, Roubanina č.p. 39, 679 61  Letovice 

Jiří Frank, Roubanina č.p. 24, 679 61  Letovice 

Josef Hrbáček, Uhřice č.p. 56, 679 63  Uhřice 

Václav Kaderka, Slatina č.p. 26, 569 43  Slatina 

Eva Kalinová, Komenského č.p. 317/11, 679 04  Adamov 1 

Filip Kočár, Roubanina č.p. 21, 679 61  Letovice 

Ctibor Kohoutek, Víska u Jevíčka č.p. 1, 569 43  Jevíčko 

Růžena Kohoutková, Roubanina č.p. 13, 679 61  Letovice 

Jiří Korbel, Roubanina č.p. 54, 679 61  Letovice 

Marie Korbelová, Roubanina č.p. 54, 679 61  Letovice 

PhDr. Taťána Kučerovská, CSc., Antonína Procházky č.p. 25/28, Pisárky, 623 00  Brno 23 

Zdeňka Mužíková, Roubanina č.p. 35, 679 61  Letovice 

Jan Nekvapil, Ječná č.p. 1217/40, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D., Ječná č.p. 1217/40, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

Ing. Božena Nekvapilová, Ječná č.p. 1217/40, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

Jan Podhradský, Roubanina č.p. 44, 679 61  Letovice 

Ing. Josef Podolan, Chodská č.p. 2820/19b, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

Helena Podolanová, Chodská č.p. 2820/19b, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

Ing. Zita Prokopcová, Otakara Jeremiáše č.p. 1465, Budějovické Předměstí, 397 01  Písek 1 

Ing. Martin Seidl, Roubanina č.p. 32, 679 61  Letovice 

Markéta Sládečková, Roubanina č.p. 35, 679 61  Letovice 

Petra Sládečková, Crhov č.p. 54, 679 74  Olešnice na Moravě 

Ing. Dagmar Smejkalová, Halasovo náměstí č.p. 113/3, Lesná, 638 00  Brno 38 

Karolína Tenorová, Nová č.p. 504, 679 72  Kunštát na Moravě 

František Trčka, Roubanina č.p. 8, 679 61  Letovice 

Pavel Trčka, Ženíškova č.p. 2122/4, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Dagmar Trčková, Alšova č.p. 635/3, 679 61  Letovice 

Marie Trčková, Roubanina č.p. 8, 679 61  Letovice 

Obec Březina, IDDS: 3v4a4fc 

 sídlo: Březina č.p. 81, 569 23  Březina u Moravské Třebové 

Obec Slatina, IDDS: d6ya3vq 

 sídlo: Slatina č.p. 54, 569 43  Jevíčko 

P-D Refractories CZ a.s., IDDS: guwrtfi 

 sídlo: Nádražní č.p. 218, 679 63  Velké Opatovice 
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, příspěvková organizace 

kraje, IDDS: k3nk8e7 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

E.ON Distribuce, a.s., Prostějov, IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf 

 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko, IDDS: 

k3nk8e7 

 sídlo: Komenského č.p. 2, 678 01  Blansko 

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 

 sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Jezuitská č.p. 14/13, Brno-střed, Brno-město, 602 00  Brno 2 

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: U Selkova 548, 679 21  Černá Hora 

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Svitavy, IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Vančurova 1298/1, 568 02 Svitavy 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

 

dotčené správní úřady 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv 

 sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00  Brno 14 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, oddělení stavební prevence, Teplého č.p. 1526, 530 02  

Pardubice 2 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pracoviště  Blansko, IDDS: jaaai36 

 sídlo: Mlýnská 2, 678 29  Blansko 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, 

IDDS: 23wai86 

 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, DI, IDDS: ndihp32 

 sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Blansko, DI, Bezručova 31, 678 01  Blansko 1 

Město Moravská Třebová, odbor životního prostředí, IDDS: fqtb4bs 

 sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01  Moravská Třebová 1 

MěÚ Boskovice, odbor dopravy, IDDS: qmkbq7h 

 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 2/4, 680 01  Boskovice 

MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, IDDS: qmkbq7h 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 4/2, 680 01  Boskovice 

MěÚ Boskovice, odbor výstavby a ÚP, IDDS: qmkbq7h 

 sídlo: nám. 9.května 2, 680 01  Boskovice 

Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR, pošt.přihr. 69, Klokerova č.p. 26, 148 01  Praha 414 

 

 

Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) – identifikují se označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí dotčených  vlivem záměru : 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 513/1 v katastrálním území Horní Smržov, st. p. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18/1, 18/2, 24, 41, 

42/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 52, 62, 64, 70, 81/2, 23, 89, 25, 26, 27, 28/2, 29, 32, 33, 34, 36, 78/1, 78/2, 

14, 61, 88, 67, 51, 1, 2, 3, 4, parc. č. 1/2, 3, 6/4, 10, 12/1, 13, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/3, 18/4, 

19, 23, 50/1, 54/1, 56, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 70/1, 70/2, 72/1, 78, 79, 80, 85, 87, 122, 123, 124, 125, 
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126, 128, 129, 130, 131, 148, 149, 178/1, 178/2, 178/3, 178/5,  178/6, 200/5, 200/6, 200/7, 200/11, 

200/15, 200/16, 241, 244/2, 245/2, 255/1, 262, 263, 266/1, 267, 268, 269, 276/1, 278/4, 278/5, 278/6, 

278/9, 281/10, 281/11, 375, 515/1, 515/10, 515/11, 515/14, 515/15, 515/16, 530/5, 533/4, 537/1, 

537/11, 537/13, 545/1, 545/4, 545/5, 546/1, 546/3, 575, 577, 581/1, 581/6, 584, 585, 592, 593, 594,  

597/2, 597/3, 597/4, 597/6, 599/9, 602, 603, 604, 623, 636/3, 637/5, 637/6, 637/20, 640, 646/1, 

178/5, 200/1, 200/4, 200/14, 210/1, 252/3, 264/2, 281/2, 281/8, 261/1, 261/2, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 

75, 76, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 196, 200/9, 281/6, 312/1, 312/4, 312/5, 317, 318/1, 

318/2, 320, 323, 325, 324/3, 334/1, 334/2, 335, 340/6, 340/16, 632, 9/1, 9/3, 9/4, 12/2, 28/1, 29, 32, 

34/1, 34/2, 39/1, 39/2, 39/3, 47, 49, 55/1, 544, 545/3, 637/9, 637/10, 637/11, 637/12, 639, 641, 642, 

637/15, 637/16, 637/17, 649, 68/1, 68/2, 71/1, 4, 6/2, 6/3, 8/1, 581/1, 531/2, 532, 610, 41/3, 380/1, 

380/2, 380/4, 380/5, 380/11, 380/12, 380/15, 380/18, 396/2, 404, 406, 408/2, 409/1, 415, 416, 417, 

418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 537/6, 537/7, 537/9, 537/15, 537/16, 539/3, 542, 40, 45/1, 637/13, 

73, 112 v katastrálním území Roubanina, parc. č. 324, 327/2, 330, 377/19, 377/38, 421/4, 421/10, 

421/11, 421/35, 528/1 v katastrálním území Slatina u Jevíčka. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Roubanina č.p. 35, č.p. 31, č.p. 4, č.p. 32, č.p. 36, č.p. 2, č.p. 25, č.p. 20, č.p. 8, č.p. 48, č.p. 19, č.p. 

52, č.p. 54, č.p. 21, č.p. 57, č.p. 44, č.p. 18, č.p. 30, č.p. 45, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 11, č.p. 29, 

č.p. 51, č.p. 3, č.p. 49, č.p. 10, č.p. 42, č.p. 38 a č.p. 39 
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