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OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Obec Prostřední Poříčí, IČO: 00637785, Prostřední Poříčí 9, 679 62 Křetín (dále také „stavebník“),
podal dne 15.01.2020 u Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy (dále jen „Městský úřad
Boskovice“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace
Rekonstrukce mostu přes Křetínku v Prostředním Poříčí, umístěné na pozemcích parc. č. 917/3;
917/15; 917/14; 310; 955/16; 955/14; 313; 307/2; 914; v k.ú. Prostřední Poříčí.
V souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), bylo předmětné řízení zahájeno doručením žádosti Městskému úřadu Boskovice
dne 15.01.2020.
Předmětem navrhované stavby je obnova mostu přes Křetínku v Prostředním Poříčí. Most se nachází
na místní komunikaci (dále také „MK“), která se napojuje na pozemní komunikaci nazvanou dle
pasportu č. II/365 Svojanov-Horní Poříčí-Křetín-Letovice (dále jen „silnice II/365“).
Místní komunikace slouží jako příjezdová komunikace ke čtyřem rodinným domům s minimálním
dopravním zatížením. Pro navrženou obnovu mostu bude třeba osadit provizorní přemostění a
umožnit přístup k objektům za řekou. Zároveň bude provizorium sloužit pro staveništní dopravu.
Mostní objekt SO 201 Most je navržen v místě stávajícího mostu, který bude demolován.
Je navržen most o 1 poli světlosti 7,5 m tak, že mostní otvor umožňuje převedení návrhového
průtoku v potoce s požadovanou rezervou podle ČSN 73 6201. Založení je navrženo jako plošné.
Spodní stavba je tvořena svislými stěnami, vetknutými do základových pasů s navazujícími
různoběžnými křídly. Na povodní straně mostu jsou navržena na obou stranách šikmá zavěšená
křídla. Na protivodní straně mostu a hlavní silnice je navrženo křídlo na vlastních základech
s ohledem na možnost napojení na plánovanou opěrnou zeď. Na protivodní straně směrem od hlavní
silnice je navrženo rovnoběžné zavěšené křídlo.
Vodorovná rámová deska nosné konstrukce mostu je rovněž z monolitického železobetonu
konstantní tloušťky. Tuhé rámové spojení opěr a desky nosné konstrukce je zajištěno v tuhém
rámovém koutu nosné konstrukce.
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Charakteristika mostního
objektu:
Charakteristika mostu

Kolmý jednopolový železobetonový rám, zakládání
plošné

Délka přemostění
Délka mostu
Délka nosné konstrukce
Šikmost mostu
Šířka mezi zábradlími
Stavební výška mostu
Šířka mezi obrubníky
Šířka nosné konstrukce
Výška mostu
Výška spodní hrany konstrukce
nad maximální hladinou Q50
Plocha nosné konstrukce
Zatížení mostu

7,50 m
12,08 m
8,70 m
90,0ᴼ
5,5 m
0,545 m
5,0 m
6,1 m
2,85 m
0,92 m
53,07 m²
Zatížení LM1 podle ČSN EN 1991-2, změna 3, skupina
pozemních komunikací 2

Případná dopravně inženýrská opatření – stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené MK a
silnici II/365 bude řešeno samostatně, o které si zhotovitel zažádá v předstihu min. 1 měsíc před
samotnou realizací stavby u Odboru dopravy MěÚ Boskovice.
K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kterou hotovila společnost OPTIMA spol. s r.o.,
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, autorizaci provedl Ing. Zbyněk Neudert, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0700316.

Poučení
Městský úřad Boskovice, jako věcně, funkčně a místně příslušný speciální stavební úřad, podle
ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu („stavební
zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ust. § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) oznamuje v souladu s ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích a podle
ust. § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon
(dále jen „stavební zákon“) zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům
řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě
samém a ústního jednání.
Současně Městský úřad Boskovice určuje v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona lhůtu
pro uplatnění námitek a případných důkazů účastníků řízení a pro uplatnění závazných stanovisek
dotčených orgánů nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení (dnem doručení formou veřejné
vyhlášky je 15 den ode dne vyvěšení na úřední desce), jinak k nim nebude přihlédnuto. Po uplynutí
lhůty bude vydáno rozhodnutí.
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V souladu s ust. § 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Boskovice, Odboru
dopravy, II. poschodí, dveře č. 3.19, vždy v úřední dny (v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.45 hod.)
v uvedené lhůtě. Nechá-li se některý s účastníků řízení zastupovat, je třeba zmocnění k zastupování a
jeho rozsah prokázat plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu (ust. § 33 odst. 1
správního řádu).

Otisk razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil
vedoucí Odboru dopravy
(opatřeno uznávaným elektronickým podpisem)
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Rozdělovník

Účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
 Obec Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 9, 679 62 Křetín
Účastník řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona:
 Česká republika, doručí se: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno doručí se: Správa a
údržba silnic Jihomoravského kraje (oblast Sever), Komenského 2, 678 01 Blansko
 Dana Bednářová, Prostřední Poříčí 57, 679 62 Křetín
 František Němec, Prostřední Poříčí 69, 679 62 Křetín
 Marie Němcová, Prostřední Poříčí 69, 679 62 Křetín
Účastníci řízení podle § 109 k písm. d) stavebního zákona:
 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
 LESY ČR, s.p., LS Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
Účastníci řízení podle § 109 k písm. e) stavebního zákona:
 Jaroslava Malachová, Prostřední Poříčí 44, 679 62 Křetín
 Rudolf Janků, Prostřední Poříčí 101, 679 62 Křetín
 Jaroslava Janků, Prostřední Poříčí 101, 679 62 Křetín
Dotčené správní orgány:
 Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám.
4/2, 680 18 Boskovice
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko,
Dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Poříčí 22,
678 01 Blansko
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