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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 04.06.2018 podalo LENKA, bytové družstvo, IČO 25509691, Dvorská 1692/56, 678 01
Blansko 7, které zastupuje Ing. Jiří Menšík, nar. 16.11.7972, Martinice 239, 769 01 Holešov,
žádost o vydání společného povolení na stavbu: zastřešenĺ bytového domu č.p.1611, 7690,
1691 a 1692v Blansku, Dvorská 50, 52, 54 a 56 na pozemcích St. p. 2790, 2791, 2792, 2793
v katastrálním území Blansko. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení. Na základě telefonické výzvy bylo dne 11.7.2018 provedeno požadované
doplnění.

Popis stavby
U bytového domu o 1 podzemním podlaží a 4 nadzemních podlažích, která je tvořena
dvěma bloky, půdorysně uskočenými o 4 m, bude na stávající ploché střeše s atikou
ve výšce 14,52 m nad úrovní podlahy 1.NP umístěna nástavba, tvořená dvěma novými
sedlovými střechami s hřebenem ve výšce 1 6,56 m nad úrovní podlahy 1.NP. Tato střešní
konstrukce bude na severozápadní straně ukončena valbou a na jihovýchodní straně štítem,
který bude navazovat na atiku sousední střechy bytového domu č.p. 1693, Dvorská 56a.
Mezi dvěma půdorysně odskočenými částmi střech bude vyzděna protipožární stěna do
výšky 300 mm nad střešní krytinu.
Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné příhradové vazníky systému Gang
Nail s oboustrannými ocelovými styčníkovými plechy se sklonem 14°, které budou kotveny
do stropní konstrukce v místech nad stávajícími příčnými nosnými stěnami. Jako střešní
krytina bude použit předlakovaný trapézový plech.
Dále bude provedeno odvětrání podstřešního prostoru pomocí ventilačních hlavic
LOMANCO a prodloužení odvětrání vzduchotechniky, odvětrání kanalizace nad střešní
rovinu. Srážkové vody budou svedeny střešními žlaby ke stávajícím vnitřním svodům. Nad
střešní žlaby budou osazeny sněhové zachytávače a nad vstupy sněhové zábrany. Výlezy
nad střechu budou provedeny poblíž výlezů na půdu, u kterých budou vyměněny poklopy
za nové protipožární. Na nové střeše se provede nový hromosvod.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
13 odst.1
písm. c) zákona č. 7 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále též “stavební zákon“), oznamuje podle
94m odst.1 stavebního zákona
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení.
Vzhledem k tornu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští
ve smyslu 94m odst. 3 stavebního zákona Od ohledání na místě a ústního jednání.
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Účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy nejpozději do 15 dnů
od doručení tohoto oznámení (dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15. den ode dne
vyvěšení na úřední desce), jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá
závazná stanoviska dotčené orgány. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle 94k písm.c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné
věcné právo k pozemku nebo ke stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního
právního předpisu, může v řízeni uplatňovat námitky pouze v rozsahu, vjakém je
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Učastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Jelikož jsou již shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, všichni účastníci řízení
také dle 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též “správní
řád“) dostávají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k těmto podkladům, a to do 15
dnů od doručení tohoto oznámení. To se netýká stavebníka, pokud bude jeho žádosti
v plném rozsahu vyhověno a účastníků, kteří se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
vzdali.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Městského úřadu
Blansko, odboru stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8 17 hod.
-

Pověřený
při plnění
zjišťování
správního

zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí nebo opatření.

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.

t)6Ko
Ing. Eva Šestáková V. r.
referentka oddělení stavebního řádu

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

‘...
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Obdrží:
žadatelé (doručenky)
7. Ing. Jiří Menšík, IDDS: písfxxj
trvalý pobyt: Martinice č.p. 239, 769 01 Holešov
zastoupení pro: LENKA, bytové družstvo, Dvorská 1692/56, 678 01 Blansko 1
ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. Město Blansko, IDDS: ecmb355
sídlo: nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko 1
3. Růžena Baldrmannová, Husova čp. 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou
4. Ing. Ladislav Bárta, Dvorská čp. 1693/56a, 678 01 Blansko 1
5. David Bednář, Zernovská čp. 284, 679 21 Černá Hora
6. Ing. Eva Bednářová, Dvorská č.p. 1693/56a, 678 01 Blansko 1
7. Eliška Canonicová, Jánská čp. 452/7, Brno-město, 602 00 Brno 2
8. Dagmar Čížková, Kotvrdovice č.p. 238, 679 07 Kotvrdovice
9. Mgr. Eva Hlaváčková, Svitavská č.p. 1454/3a, 678 01 Blansko 1
10. Ing. Jiří Hodina, Fibichova č.p. 87/10, Královo Pole, 612 00 Brno 12
11. Zdeňka Hodinová, Fibichova č.p. 87/10, Královo Pole, 61200 Brno 12
12. David Kraváček, Hořice čp. 32, 678 01 Blansko 1
13. Ing. Radek Kuchař, Holešín čp. 59, 679 02 Rájec-Jestřebí
14. Bc. Ondřej Málek, Dvorská č.p. 1693/56a, 678 01 Blansko 1
15. Terezie Pernicová, Mladkov č.p. 109, Boskovice, 67901 Skalice nad Svitavou
16. Luboš Rychtařík, Dvorská č.p. 1693/56a, 678 01 Blansko 1
17. Radek Slezák, Dvorská č.p. 7693/56a, 678 01 Blansko 1
další účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
18. Spoluvlastníci bytové jednotky 1699/13 v obci Blansko, katastrálním území Blansko a
spoluvlastnického podílu id.3972168788, která byla ve společném jmění manželů
Ryhtaříkových. Jedná se o dědice zemřelé Ludmily Rychtaříkové, Dvorská č.p. 1693/56a,
678 01 Blansko 1, která zemřela dne 26.6.2017. Vzhledem ktomu, že uvedení účastníci
řízení nejsou správnímu orgánu známi, doručuje se jim v souladu s 25 odst.1 a 32 odst.3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále též “správní řád“)
veřejnou vyhláškou.

dotčené orgány (doručenky)
19. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko 1
20. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1,67801
Blansko 1
21. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení úz. plánování a reg. rozvoje,
pracoviště nám. Republiky č.p. 137 6/1, 67807 Blansko 1
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:,
zahájení společného řízení na stavbu: zastřešeni bytového domu č.p.1611, 1690,
1691 a 1692 v Blansku, Dvorská 50, 52, 54 a 56 na pozemcích st. p. 2790, 2791, 2792,
2793 v katastrálním území Blansko žadatel LENKA, bytové družstvo, kterého zastupuje
Ing. Jiří Menšík.
—
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