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dle rozdělovníku

VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ
PROTI ROZHODNUTÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství jako stavební
úřad příslušný podle
40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích‘) a speciální stavební
úřad příslušný podle 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích
a
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydal dne 12.06.2020 pod č.j SÚ SH SR
13/2020-MBK 22840/2020/Bí rozhodnutí, jímž povolil stavbu: rekonstrukce křižovatky Poříčí
Mlýnská na pozemcích parc. Č. 70, 1017/85, 7077/86, 7362/2, 7362/5, 1362/6, 7362/9,
1362/10, 1362/11, 1362/21, 1395/70, 1395/72, 1429/J, 7429/44, 1429/47 v katastrálním
území Blansko.

—

Proti tomuto rozhodnutí podali v zákonem stanovené lhůtě odvolání dne 25.06.2020
účastníci řízení pan Jaroslav Ševčík, nar. 06.04.1939, bytem Vodní 1543/10, 678 01
Blansko a pan Tomáš Bezděk, nar. 13.04.1974, bytem Petrovice 146, 679 02 Rájec
Jestřebí.

—

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad podle 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“) vyrozumívá o podaném odvolání ostatní
účastníky řízení, kterým zasílá jeden výtisk tohoto odvolání a vyzývá je, aby se k jeho
obsahu vyjádřili do 7 dnů od doručení tohoto vyrozumění, pokud k němu mají námitky
nebo připomínky. (Dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15. den ode dne vyvěšení na
úřední desce.)
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad,
úřední dny pondělí a středa 8 17 hod.
-

Nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je podle
88 odst. 1 správního řádu spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem
odvacímu orgánu, tj Krajskému úřadu JM kraje, odboru dopravy.
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Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

.

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Příloha
Stejnopis podaného odvolání.
Doručí se:
Zadatelé (doručenky)
1. Město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 67801 Blansko, INV
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí Čp. 449I3 602 00 Brno
zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Zerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

—

Další účastníci řízení vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna a ti, kdo
mají k těmo pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu (doručenky)
3.ČD Telematika as., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova Č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Zižkov
4. “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
sídlo: 17. listopadu Čp. 138/14, 680 01 Boskovice
5. CETIN as., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská Č.p. 2510/1 9, 190 00 Praha 9-Libeň
6. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská Č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ustí nad Labem 1
7. E.ON Distribuce, as., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera Č.p. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 37001 Ceské Budějovice 1

-

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
parc. Č. st. p1. 69/1, parc. Č. st. p1. 1008/2, parc. Č. st. p1. 2737, parc. Č. st. p1. 1007/2, parc. Č.
st. p1. 1007/3, parc. Č. 1362/13, 1395/1, 1395/73, 1395/74, 1429/48, 1864 vše v katastrálním
území Blansko, a ti, kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotČeno
vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská Čp. 932/11, Veveří, 60200 Brno
Vodárenská akciová spoleČnost, as., divize Boskovice, 17. listopadu Č.p. 138/74, 680 01
Boskovice
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova Č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Alf servis, s.r.o., Okružní Č.p. 2269/17,67801 Blansko
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E.ON Česká republika, s. r. o., RS Prostějov, F. A. Gerstnera Čp. 2157 /6, 370 49 České
Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská Čp. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
Dotčené orgány (obyčejně)
8. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybíaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko
9. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova Čp. 1847/4, Cerná Pole, 602 00 Brno
10. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko,
Dopravní inspektorát, Bezručova 37, 678 01 Blansko, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova Čp. 1895/37, 678 01 Blansko
11. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pracoviště nám. Republiky 1316/1, 678
01 Blansko
72. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: X2pbqzq
sídlo: Zerotínovo náměstí čp. 449/3, Veveří, 602 00 Brno
Dále obdrží
MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
„Rekonstrukce křižovatky“, vyrozumění o podaném odvolání proti stavebnímu povolení

—
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ES:

oddělení silničního hospodářství

nám. Svobody 32/3,67801 Blansko
pracoviště: nám. Republiky 7 316/J .67807 Blansko

Jaroslav Ševčík, Vodní J 543/10, 67807, Blansko (vlastník BJ)
Tomáš Bezděk, Petrovice 146, 67902 (vlastník BJ)
V Blansku dne 26. 6. 2020

Věc:
Odvolání proti rozhodnutí stavebního povolení č.
22840/2020/ Bí ze dne 12. 6. 2020.

J.

SÚSHSR J3/2020-MBK

Druhé vydání stavebního povolení č. J. SÚSHSR 1 3/2020-MBK 22840/2020/Bí ze
dne 12. 6. 2020 následuje první vydání stavebního povolení č. j. SHSR2O/207727389/2017/Bí ze dne 25.8.2077, zrušeného a vráceného k novému projednání SÚ
MěÚ Blansko rozhodnutím KÚJMK č. J. JMK 29477/2078 ze dne 28. 2. 2018 po
třinácti letech od zahájení jednání ve věci návrhu na územní rozhodnutí o umístění
stavby dne 20. 2. 2007.
Již samotné časové rozmezí dosud neukončeného stavebního řízení svědčí o
funkčnosti a efektivitě současného systému, kdy jeden orgán územního
samosprávního celku (SÚ MěÚ) rozhoduje ve věci žádosti podané tímtéž územním
samosprávním celkem (MěÚ). A to se jako neodborníci neuchylujeme k posouzení
odbornosti a nestrannosti v předmětném stavebním řízení.

Druhé vydání stavebního povolení je v podstatě souhrnem a rekapitulací doložené a
projednávané dokumentace v dosavadním průběhu stavebního řízení.
-tj. rozhodnutí, vyjádření, závazných stanovisek-včetně jejích velmi častých
aktualizací dle požadavku a objednávky zadavatele.
-podaných odvolání
-posouzení a rozhodnutí SÚ
1

Tato kombinace prvního stavebního povolení s druhým se vzájemným prolínáním
stává částečně dezorientujícím.

Pro informací, proto uvádíme přehled dokumentace:
Námitky pro stavební řízení stavby 11. 7. 2077
Stavební povolení č.

j.

SHSR 20/2077-27389/2017/Bí 25. 8. 2077

Odvolání proti rozhodnutí stavebního povolení 11. 9. 2077
Výzva k doplnění žádosti č.

j.

SÚSHPŘ 70/2018-16017/2018/Bí 24. 4. 2018

Oznámení o zahájení stavebního řĺzení Č.

j.

SÚSHSR 20/207 7- MBK 13. 5. 2019

Připomínky pro stavební řízení 18. 6. 2019
Výzva k doplnění žádosti č.

j.

SÚSHPŘ 39/207 9- MBK 17. 7. 2019

Nyní k podstatě našeho odvolání.
SÚ na závěr konstatuje, že se zabýval a zohlednil veškeré uvedené námitky a
připomínky v tomto rozhodnutí, a to tak, že námitkám č. 2, 4, 70 bylo vyhověno a
s námitkami č. 1, 3, 5,6,7, 8, 9, 17, 12, 13 se SÚ MěÚ neztotožnil.
Po třinácti letech projednávání záměru nechtěl ztratit ani minutu i v době
koronavirové pandemie. Proto SÚ MěÚ opatřením Č. j. SÚ SHSR 20/2017 MBK
17379/2020 ze dne 2. 4. 2020 (zveřejněným na úřední desce dne 7. 4. 2020 a
sejmutým dne 23. 4. 2020), jak jinak než v souladu s ustanovením 36, odst. 3
správního řádu, sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že jsou doplněny a
shromážděny kompletní podklady pro rozhodnutí ve věci. Stanovil, že účastníci řízení
mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy nejpozději do 15 dnů od doručení.
—

Z výše uvedeného důvodu jsme se nemohli seznámit s kompletními podklady pro
rozhodnutí a uplatnit případné námitky.
A tak může SÚ již po několikáté konstatovat: „Této možnosti žádný z účastníků řízení
nevyužil.“
Dále SÚ konstatuje, že po posouzení všech okolností pro vydání rozhodnutí
(stavebního povolení) včetně posouzení předmětných námitek neshledal SÚ MěÚ
důvody, které by bránily vydání stavebního povolení. Tyto neshledal v námi
podaných námitkách téměř nikdy, samozřejmě ani v bodě 13 Závěr našich
připomínek.
—
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Po zveřejnění stavebního povolení na úřední desce MěÚ dne 18. 6. 2020 jsme však
tyto důvody překvapivě shledali již na str. 4, bod 21:
„Uzemí, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologíckými nálezy.
Stavebník je povinen písemně ohlásít termín zahájení zemních prací s předstihem 30
dnů Archeologickému ústavu AVČR, uzavřít před prováděním vlastních prací
smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí
oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení
archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem“
Toto nové zjištění, včetně z toho vyplývajících podmínek pro provádění stavby, nikdy
nebylo předmětem třináctiletého projednávání a nebylo nám známo ani
z padesátiletého pobytu v této lokalitě. Výstavba a provoz na kruhovém objezdu
v území s archeologickými nálezy si jistě vyžádá návrat na začátek nového
projednávání. Toto druhé stavební povolení je tak pro nově specifikované území
bezpředmětné.

Po tomto překvapení se však vracíme do reality k námitce č. 9, str. 20.
SÚ opětovně konstatuje, že rozhoduje na základě předložených aktuálních
stanovisek a podkladů pro vydání povolení stavby.
„Závazné pro povolení stavby je také pravomocné rozhodnutí o umístění stavby,
vydané dne 25. 4. 2016 pod č. j. SÚÚR 97/2016-16883/2016/Ša. Toto rozhodnutí
nabylo právní moci 15. 10. 2016“ Na straně 5 územního rozhodnutí je uvedeno, že
toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Pro upřesnění
uvádíme, že v této lhůtě nebyla splněna ani jedna ze čtyř podmínek pro nepozbytí
platnosti. Z těchto údajů vyplývá, že jak stavební řízení nařízené ústním jednáním
dne 18. 6. 2079 a vydání stavebního povolení dne 12. 6. 2020 proběhlo v době
neplatnosti územního rozhodnutí.
V souvislosti uvádíme, že stavební povolení bylo SÚ MěÚ Blansko vydáno bez
respektování přijatého usnesení dopravní komise MěÚ, v němž vyzývá Radu města
Blanska, aby nechala zpracovat studii pro řešení plynulosti dopravy na průtahu
městem a to v návaznosti na přemostění železničního koridoru. Zpráva je převzata
z rozhovoru pana Jana Nečase, blanenského a krajského zastupitele, specialisty na
dopravu, v čtrnáctideníku Monitor ze dne 3. 4. 2020 na téma dopravy v Blansku.,
obsahující podrobnější a odbornější hodnocení (v případě potřeby můžeme doložit).

3

Jelikož jsme důvodu koronavirové pandemie nemohli seznámit s kompletními
podklady pro rozhodnutí, zejména s výsledkem projednání našich připomínek
pro
stavební řízení ze dne 18. 6. 2019 s příslušnými orgány a organizacemi,zejména
námitky bodu 13 Závěr našich přípom!nek, žádáme odvolací orgán o odborn
é,
nestranné a nezaujaté posouzení vydaného rozhodnutí.
-

Se srdečným pozdravem a díky

Jaroslav Ševčĺk

Tomáš Bezděk

Vodní 1543/10

Vodní 1543/10

Vlastník BJ, pověřený pro jednání SVJ

Vlastník BJ, pověřený pro jednání SVJ

ĺľ

4

