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Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311 
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664 34 Kuřim www.kurim.cz 

ODBOR  DOPRAVY 

 
 
Váš dopis zn.:                                                                                                
ze dne: 02.01.2019                                                                 
naše zn.: MK/2262/19/OD                                                                    

vyřizuje: Ing. Jiří Kovář   
tel.: +420 541 422 335  
fax.: +420 541 230 633 
e-mail: kovar@radnice.kurim.cz   

datum:                             04.02.2019   

 

    
Oznámení o zahájení stavebního řízení   Veřejná vyhláška 

 
Dne 02.01.2019 podal ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj, 
pobočka Brno-venkov, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, IČ:01312774, návrh na vydání stavebního 
povolení pro stavbu: 

„Protierozní opatření a polní cesty  v k.ú. Chudčice“ 

Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení  
Staveniště se nachází mimo zastavěné území obce Chudčice, avšak navazuje na ně.Cesta C9 (SO 
02) začíná na hranici pozemku p.č.2702 ve směru od silnice Chudčice – Veverská Bítýška. Cesta C9 
vede v délce 612,80 m podél Chudčického potoka vpravo a podél areálu zemědělského družstva 
vlevo a končí na konci pozemku p.č.2702 za odbočkou vpravo k lesu. Povrch cesty je navržen 
asfaltový. Šířka cesty je navržena 4,5 m (3,5 m asfaltu + 2 x 0,5 m štěrkové krajnice). Kategorie cesty 
je navržena P 4,5 /30. 

Konstrukce vozovky je navržena následující: 

  40 mm asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstva) 

              postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,7 kg/m2 

  50 mm asfaltový beton ACP 16 (podkladní vrstva) 

              postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního 1,5 kg/m2 

150 mm štěrkodrť 0-45 

200 mm štěrkodrť 0-63 

440 mm konstrukce celkem 
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+ úprava zemní pláně hydraulickými pojivy v tloušťce 350 mm 

+ resp. v úseku km 0,000 – 0,100 výměna zemní  pláně: 

150 mm štěrkodrť 0-63 

150 mm drcený štěrk 16-32 

300 mm výměna pláně celkem 

Součástí cesty je rekonstrukce dvou stávajících propustků přes Chudčický potok. Stávající propustky 
DN 1000 budou odstraněny a nahrazeny novými propustky stejného průměru. Cesta C23 (SO 03) 
začíná na hranici pozemku p.č.2703 a vede nejprve podél Chudčického potoka, dále podél nové 
zástavby a pokračuje v polní trati směrem severovýchodním. Cesta končí napojením na stávající 
nezpevněnou cestu vedoucí zhruba kolmo na C23 od lesa k silnici. Délka cesty C23 je navržena 
590,50 m. Povrch cesty C23 je navržen travní. Šířka cesty je navržena 3,0 m. Kategorie cesty je 
navržena P 3,0 /20.  

Konstrukce vozovky je navržena následující: 

100 mm zatravňovací vrstva – směs štěrkopísku a zeminy v poměru 3:1 

250 mm štěrkodrť 0-63 

350 mm konstrukce celkem 

+ úprava zemní pláně hydraulickými pojivy v tloušťce 350 mm 

+ resp. v úseku km 0,000 – 0,200 výměna zemní  pláně: 

150 mm štěrkodrť 0-63 

150 mm drcený štěrk 16-32 

300 mm výměna pláně celkem 

Součástí cesty je vybudování suchého brodu délky 3,0 m v nejnižším místě cesty z důvodu 
převedení povrchové vody přes cestu do souběžného příkopu P1.Podél cesty C23 je částečně 
navržena výsadba ovocných stromů. Výsadba je součástí vlastní dokumentace – viz interakční prvek 
IP1. Podél části cesty C23 je navržen příkop P1 (SO 01) - jedná se o rekonstrukci příkopu -  
k zachycení a odvedení povrchových vod do Chudčického potoka. Příkop P1 je zhruba navržen 
v trase stávajícího příkopu. Délka příkopu je navržena 218,7 m, šířka 3,5 m, profil lichoběžníkový, 
šířka dna 0,5 m, hloubka 0,6 m. Sklon obou svahů příkopu je navržen ve sklonu 1:2,5 m.  

Na začátku úseku se příkop zaúsťuje do Chudčického potoka. V místě zaústění bude koryto 
Chudčického potoka ve vzdálenosti 5,0 m na vtoku a výtoku z příkopu P1 zpevněno lomovým 
kamenem do betonového lože. Zpevněn bude také příkop P1 v místě zaústění na délku 5,0 m a také 
naproti suchému brodu v cestě C23 na délku suchého brodu včetně nájezdů v celkové délce 9,0 m. 
Zpevnění příkopu bude provedeno dlažbou z lomového kamene do betonového lože. 
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V ostatních úsecích budou dno a svahy příkopu osety travní směsí.Výsadba liniového interakčního 
prvku IP1 včetně kácení dřevin v Chudčickém potoce a po obou stranách cesty C9 (SO 04) je 
součástí vlastní dokumentace. 

Stavba je umístěna na pozemcích: 
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Odbor dopravy Městské úřadu Kuřim příslušný podle §40, odst. 5 písm.d zákona  
č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, dále v souladu s § 15 odst.1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)    
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o z n a m u j e 
v souladu s §112 stavebního zákona zahájení stavebního řízení. S přihlédnutím ke znalostem místa 
stavby upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na 
Odboru dopravy Městského úřadu Kuřim v kanceláři vedoucího odboru, dveře č. 103 v úřední dny  
pondělí 7:30-11:30, 13:30-16:00,  středa 7:30-11:30, 13:30-16:00, nebo po domluvě i v jiných 
termínech a to do 10 dnů po doručení tohoto oznámení. Účastníci řízení a dotčené orgány státní 
správy mohou v tomto časovém období uplatnit své námitky a stanoviska, poté již k nim nebude 
přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou 
plnou moc. Pro vydání stavebního povolení má Městský úřad Kuřim, odbor dopravy shromážděny 
veškeré podklady. 
 
 

 

 

otisk   úředního   razítka 

 

Ing. Jiří Kovář 
vedoucí odboru dopravy                                                                              

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: ……………………… 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:……………………………………… 

 

Městský úřad Kuřim provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. 
Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kuřim je dnem 
doručení.  
 

Obdrží s žádostí o vyvěšení: 
Městský úřad Kuřim, obecní úřad Chudčice 

Zasláno: 
Účastníci řízení: 

obec Chudčice (do DS) 
Ing. Tomáš Racek, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka, IČO 697 09 734 
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ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj, pobočka Brno-venkov, 
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, IČ:01312774 (do DS) 
 
 
Dále obdrží do DS: 
-  E.ON Česká republika, České Budějovice    
-  GRID Services (do DS)     
-  Hasičský záchranný sbor JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, Brno 
-  Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, spec.pracoviště DI BO,BV 
-  Povodí Moravy s.p. 
 
Dále obdrží: 
Městský úřad Kuřim, Odbor životního prostředí, Kungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (majitelé dotčených pozemků), obdrží veřejnou 
vyhláškou  majitelé následujících pozemků: 
 
2703, 2373, 2374, 2375, 2376, 2378, 2379, 2380/2, 2381/5, 2382/4, 2383/14, 2384, 2385/2, 
2703, 2277, 2278, 1096, 177/1, 944/1, 955/18, 955/17, 949/1, 955/10, 953/2, 955/9, 955/19, 
955/5, 955/3, 2205, 2206, 2207, 2208, 2696, 2248, 2249, 2250, 2279, 2277, 2278, 2377, 
2281, 2282, 2283, 2287, 2290, 2288, 2289, 2291, 2137, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 
2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2346, 2369, 2368, 2367, 2366, 2365, 2364 
 
Vlastní: 
Městský úřad Kuřim odbor dopravy Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
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