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USNESENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství jako speciální
stavební úřad příslušný podle ustanovení
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dle
40 odst. 4 písm. a) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále Jen „zákon o pozemních komunikacích‘), na základě žádosti, kterou dne
19.12.2018 podalo město Blansko, lCO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, jako
stavebník stavby: rekonstrukce křižovatky Poříčí
Mlýnská na pozemcích parc. č. 70,
1017/85, 1017/86, 1362/2, 1362/5, 1362/6, 1362/9, 1362/10, 1362/11, 1362/21, 1395/70,
1395/72, 1429/1, 1429/44v katastrálním území Blansko, vydává následující usnesení:
-

Podle
řád“)

39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní

prodlužuje
lhůtu k provedení úkonu doplnění a odstranění vad předložené žádosti
usnesením č.j. SU SH PŘ 10/2018-16017/2018/Bíze dne 24.04.2018
—

-

určeného výzvou a

do 3OO4.2OJ9
Odůvodnění
Stavební úřad vede správní řízení ve věci vydání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad vydal dne 25.8.2017 pod č.j. SH SR 20/201 727389/2017/Bí na výše uvedenou stavbu stavební povolení. Dne 11.09.2017 bylo proti
uvedenému rozhodnutí podáno odvolání.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad proto postoupil spisový materiál Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, jako orgánu odvolacímu. Ten dne 28.02.2018 vydal pod
č.j. JMK 29471/2018, sp. Zn. S-JMK 146979/2017/OD rozhodnutí, jímž vydané stavební
povolení zrušil a vrátil k novému projednání. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne
19.03.2018. Spisový materiál byl stavebnímu úřadu navrácen ke dni 05.03.2017. Oznámení o
nabytí právní moci bylo doručeno dne 19.04.2018.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad je při následném postupu v řízení vázán právním
názorem odvolacího orgánu uvedenému v rozhodnutí.
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Na základě výše uvedeného bylo zjištěno, že je nezbytné doplnění dalších podkladů a
stanovisek, jelikož doposud doložená vyjádření a stanoviska nestačí k řádnému posouzení
žádosti o vydání stavebního povolení.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad dne 24.04.2018 vyzval k jejich doplnění a současně
řízení usnesením čj. SU SH PR 10/2018-16017/2018/Bí přerušil. K doplnění předepsaných
náležitostí byla stanovena lhůta do 31.12.2018 jako lhůta přiměřená k provedení požadovaného
úkonu.
Stavebník jako účastník řízení podal dne 19.12.2018 žádost o prodloužení stanovené lhůty do
30.04.2019. Zádost odůvodnil delší časovou náročností pro získání požadovaných posudků a
analýz.
Protože stavební úřad uznal důvod uvedený v žádosti jako oprávněný, podané žádosti vyhověl
a stanovenou lhůtu tímto usnesením přiměřeně prodloužil.
Určením nové lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků řízení.
Poučení
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle 76 odst. 5 správního řádu
odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Správní řízení zůstává i nadále přerušeno, lhůta k vyřízení věci neběží, viz
správního řádu.

65 odst. 1

Stavební úřad bude v řízení pokračovat, jakmile pominou překážky, pro které bylo řízení
přerušeno. Pokud nebude žádost o územní rozhodnutí ani v prodloužené lhůtě stanoveným
způsobem doplněna, bude podaná žádost zamítnuta

Ing. Petra Reisiglová v. r.
vedoucí stavebního úřadu

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:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
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Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. Město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 67801 Blansko, INV
ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
vlastnící a správci dotčeného vodního toku, inženýrských sít í komunikací:
2. Povodí Moravy, sp., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
3. E.ON Česká republika, s. r. o., RS Prostějov, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera čp. 2151/6, 370 49 České Budějovice
4. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
5. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
6. Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 13000 Praha 3-Zižkov
7. UPC Ceská republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
8. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast
Blansko, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82 Brno
Dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
parc. Č. St. 69/1, st, 1008/2, st. 2737, St. 1007/2, St. 1007/3, st. 4060, parc. č. 1362/13, 1352/47,
1395/1, 195/73, 7 395/74, 1429/48 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
dotčené orgány (doručenky)
9. Hasičský záchranný Sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. J 991/22, 678 01 Blansko
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Cerná Pole, 602 00 Brno
11. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky čp. 1316/1,67801
Blansko
12. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 67801 Blansko
13. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: X2pbqzq
sídlo: Zerotínovo náměstí 449/3, 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: usnesení
prodloužení lhůty k provedení úkonu stavební řízení: „rekonstrukce křižovatky Poříčí
Mlýnská v Blansku, žadatel město Blansko
—

-

—

—

