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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 21.06.2022 podalo město Blansko, IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 67807 Blansko 1,
žádost o prodloužení platnosti společného povolení stavby: „Parkovací místa ul. Udolní,
Blansko“ na pozemcích parc. č. 740/1, 740122, 740/24, 740/29, 740/30, 740/43, 740/44,
740/57, 740/60, 740/61, 740/62, 740/64, 740/66, 740/67, 740/69, 740/70, 740/71, 755/98,
755/99 v katastrálním území Blansko. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení
platnosti společného povolení čj. SU SH SR 17/2020-MBK 26793/2020/Bí ze dne 10.06.2020.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství jako speciální
stavební úřad příslušný podle
15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a dle
40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/7997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje podle 115 odst. 4,
118
odst. 2 a 112 odst. stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
správního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení, upouští ve smyslu
112 odst. 2 stavebního zákona od
ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy nejpozději do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebo důkazům nebude přihlédnuto.
Účastník řízení může uplatnit námitky proti navržené změně stavby, pokud je jí přímo dotčeno
jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Učastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Poučení
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Městského úřadu
Blansko, odboru stavební úřad, úřední dny pondělí a středa. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska, účastníci řízení mohou uplatnit důkazy a námitky proti navrženému
prodloužení platnosti stavebního povolení, pokud je jím přímo dotčeno jejich vlastnické právo
nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
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břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které
překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení nebo
v původním stavebním řízení, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich zástupci povinni předložit
platný průkaz totožnosti.

Ing. Antonín Paděra /(
vedoucí oddělení silničního hospodářství
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.
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Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

-

!..

Z f)1 cľ

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
Doručí se:
Žadatel (doručenka)
1. město Blansko, nám. Svobody čp. 32/3, 67801 Blansko J
Další účastníci řízení vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna a ti kdo mají
k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu (doručenky)
2. Město Blansko, nám. Svobody čp. 32/3, 678 OJ Blansko
3. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská čp. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
—

ostatní účastníci řízená (doručení veřejnou vyhláškou)

-

-

vlastnĺci sousedních pozemků a staveb na nich:
St. p. 1259 (čp. 1167), 1260/3 (čp. 1168), 1317/1 (č.p. 1165), 1318/1 (č.p. 1166), parc. č.
690/16, 699/1, 700/46, 700/47, 700/51, 740/20, 740/21, 740/27, 740/45, 740/58, 740/63,
740/65, 1676, 740/72 v katastrálním území Blansko
vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí
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Dotčené orgány (doručenky)
5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí Čp. 1991/22, 678 01 Blansko
6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova Čp. 1847/4, Cerná Pole, 602 00 Brno
7. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, dopravní
inspektorát, Bezručova 31, 678 01 Blansko, IDDS: jydai6g
8. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pracoviště nám. Republiky čp. 1316/1,
678 01 Blansko
9. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu, pracoviště nám.
Republiky č.p. 1316/1, 676 01 Blansko
10. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, pracoviště nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko
Dále obdrží
MěU Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
Parkovací místa ul. Udolní, Blansko žadatel město Blansko
—

-

—

