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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 07.11.2018 podal městys Doubravice nad Svitavou, IČO 00280143, náměstí Svobody 31,
679 11 Doubravice nad Svitavou), žádost o povolení změny stavby: místní komunikace v
Doubravici nad Svitavou, Zázmolí na pozemku parc. č. 2017/115 v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou, před Jejím dokončením. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno
stavební řízení. Na stavbu vydal Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad oddělení silničního
hospodářství stavební povolení dne 20.11.2008 pod čj. SH SR 24/2008-49387/2008/Bí..
Po projednání žádosti o změnu stavby v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem
chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných
dotčenými orgány, Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního
hospodářství, jako silniční správní 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 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), rozhodl podle 118 odst.3 a 115
stavebnĺho zákona takto:
Změna shora uvedené nedokončené stavby se

povoluje.
Účastníkem řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále též „správní řád“) je městys Doubravice nad Svitavou, E.ON Česká republika, s.
r. o., GridServices, s.r.o..
Popis stavby včetně povolené změny

Komunikace ‚JI“
začíná kolmým napojením na stávající místní komunikaci „1“ (tato
komunikace je předměte stavebního řízení o povolení stavebních úprav), je vedena podél
západního okraje zájmové lokality. Je zařazena do funkční skupiny Dl se smíšeným
provozem pěších a vozidel, je navržena jako jednopruhová, obousměrná s výhybnou a
obratištěm na konci trasy.
—
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Celková délka je 87,20 rn, šířka vozovky 3,50 m je daná šířkou koridoru mezi protějšími
oploceními soukromých pozemků. Usek s výhybnou o celkové šířce 5,65 m a délce 8,0 m je
umístěn naproti sjezdu na pozemek parc. č. 2017/121 v katastrálním území Doubravice nad
Svitavou. Komunikace bude opatřena ktytem z betonové dlažby (v místě výhybny, před částí
pozemku parc. č. 2017/121 a 2017/73 v katastrálním území Doubravice nad Svitavou bude
použita betonová dlažba s distančníky). Vozovka bude v celé délce oboustranně lemována
betonovými silničními obrubníky.
—

—

Komunikace ‚JI!“
začíná kolmým napojením na stávající místní komunikaci „1“ (tato
komunikace je předměte stavebního řízení o povolení stavebních úprav), je vedena J S
centrální částí zájmové lokality. Je zařazena do funkční skupiny Dl se smíšeným provozem
pěších a vozidel, je navržena jako dvoupruhová, obousměrná, křižovatky s komunikacemi „1“
a Illa“ na obou koncích slouží jako obratiště.
—

—

Celková délka je 74, 65 m, šířka vozovky 5,50 m. Vozovka bude v celé délce oboustranně
lemována betonovými silničními nájezdovými obrubníky, osazenými s převýšením 20 mm
nad okrajem asf. krytu. Komunikace bude opatřena ktytem z asfalt. betonu střednězrnného.
Komunikace „lHa“ je vedena zástavbou lokality ve směru Z
V, začíná před bránou
sjezdu na pozemek parc. č. 2017/125 a následně 2017/117 v katastrálním území Doubravice
nad Svitavou, končí před východním koncem určeného koridoru. Je zařazena do funkční
skupiny Dl se smíšeným provozem pěších a vozidel, je navržena jako jednopruhová,
obousměrná, křižovatka s komunikací „III“ ve středu délky trasy slouží jako obratiště,
případně výhybna.
—

—

Celková délka je 81,50 rn, šířka vozovky 3,75 m. Vozovka bude v celé délce oboustranně
lemována betonovými silničními nájezdovými obrubníky, osazenými s převýšením 20 mm
nad okrajem asf. krytu. Komunikace bude opatřena krytem z asfalt. betonu střednězrnného.
Pro provedení stavby včetně povolené změny se stanoví tyto další závazné podmínky

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této
změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu. Dokumentaci změny stavby autorizoval Miroslav Patočka (ČKAIT 1001438).
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 31.12.2020.
3. Při provádění stavby budou mimo podmínek uvedených ve stavebním povolení dodrženy
podmínky, které stanovili ve svých závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních:
A. MěÚ Blansko, odbor ŽP, stanovisko čj. MBK 34297/2018 ze dne 10.09.2018
S odpady vzniklými během realizace dané stavby bude nakládáno dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
-

B. POLICIE ČR, DI Blansko, stanovisko čj. KRPB-210363-2/ČJ-2018-060106-MAL ze dne
19.09.20 18
Při vlastní realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací, vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášku č. 104/1997 Sb. Ministerstva
dopravy a spojů (1 1 Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací).
Požadujeme respektovat vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
V případě, že realizací plánované stavební akce dojde k omezení provozu na
pozemních komunikacích, je třeba nám dle ustanovení
77 odst. 3 zákona číslo
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve změně pozdějších předpisů
v dostatečném časovém předstihu předložit návrh přechodného dopravního značení.
-

-

-
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4. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:
• E.ON Česká republika, s.r.o, vyjádření zn. D8610-16274217 ze dne 04.09.2018,
334768-1 6275425 ze dne 10.10.2018
• GridServices, sto., vyjádření zn. 5001823175 ze dne 14.71.2018
• Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, vyjádření č.j. 715/18 ze dne
15.10.2018
• Česká telekomunikační infrastruktura as., vyjádření čj. 602219/17 ze dne 01 .05.2017

Odůvodnění
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad obdržel dne 07.11.2018 žádost, kterou podal
městys Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou, o
povolení změny stavby: místní komunikace v Doubravici nad Svitavou, Zázmolí na pozemku
parc. č. 2017/115 v katastrálním území Doubravice nad Svitavou. Na tuto stavbu vydal Městský
úřad Blansko, odbor stavební úřad stavební povolení dne 20.11.2008 pod čj. SH SR 24/200849387/Bí. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení o změně stavby před dokončením.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 21.11.2018 oznámil zahájení
stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tornu, že mu
byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení
navrhované změny stavby a stanovení podmínek kjejírnu provádění, upustil ve smyslu 112
odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své
případné námitky nebo důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné
lhůtě měly sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.
Při stanovení okruhu účastníků řízení podle 109 stavebního zákona vycházel stavební úřad
z předpokládaného působení stavby v rozsahu projednávané změny na okolí, a to s ohledem
na její konstrukci, výšku, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků. Z těchto hledisek pak
přiznal postavení účastníka řízení pouze
-

-

-

-

dle písm. a) stavebníkovi: Městys Doubravice nad Svitavou, který je též vlastníkem
pozemku parc. č. 2017/115 se stavbou
dle písm. d) vlastníku stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a tornu, kdo
má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být
jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: E.ON Ceská republika, s. r. o., GridServices,
s.r.o.
dle písm. e) vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo
může být změnou stavby přímo dotčeno; jde o pozemky parc. č. 2017/42, 2017/121,
2017/97, 2017/99, 2017/73, 2017/72, 2017/37, 2017/36, 2017/70, 2017/101, 2017/102,
2017/117, 2017/125, 2017/118, 2017/104, 2017/96, 2017/116, 2017/105, 2017/127,
2017/106
dle písm. f) jde rovněž o vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí, tedy
(GridServices, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, as., E.ON Ceská republika, s. r. o.,
Ceská telekomunikační infrastruktura as.),

kteří jediní by mohli být prováděním a následným užíváním stavby po provedené změně přímo
dotčeni. Všechny uváděné pozemky leží v katastrálním území Doubravice nad Svitavou,
adresní údaje účastníků řízení jsou v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby
ve smyslu 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná závazná stanoviska a připomínky.
Zjistil, že provedením a následným užíváním stavby včetně povolené změny nebudou ohroženy
veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Nebudou ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
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Projektová dokumentace změny stavby je v souladu s požadavky dotčených orgánů, územně
plánovací dokumentací a s podmínkami územního rozhodnutí. Splňuje i obecné technické
požadavky na stavby.
Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími, vyjádřeními a závaznými stanovisky
neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
• závazné stanovisko HZS 3M kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-25-3/2-POKŘ2018 ze dne 13.09.2018
• závazné
stanovisko
KHS
JM
kraje,
územního
pracoviště
Blansko,
č.j.
KHSJM49794/201 8/BKIHOK ze dne 13.09.2018
Tato závazná stanoviska byla bez podmínek. Ostatní závazná stanoviska byla zahrnuta do
podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínky vydaných rozhodnutí do tohoto povolení
změny stavby nejsou přebírány, na jejich platnosti se ovšem nic nemění.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených inženýrských
sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní vztah mezi těmito
subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto povolení nejsou zezávazňovány.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby
včetně navržené změny, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků
řízení nebyly podány.
V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle 144 odst. 1 správního řádu, což
odůvodnilo oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky dle 144 odst. 2
správního řádu a vydání tohoto povolení rovněž ediktální formou, viz 144 odst. 6 správního
řádu.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení (dnem doručení je 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce) ke Krajskému úřadu
3M kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí obsahovat
údaje o tom, vjakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
K novým skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení
nemohl uplatnit již dříve.
S povolenou změnou stavby nesmi byt záp

oc toto rozhodnuti nenabude pravni moci

Ü‘

‚

J

9

Ü‘

Ing Petra Reisiglova v r
vedouci stavebniho uřadu

:

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:

. .

.Q.i‘%.
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Poplatek:
Správní poplatek podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 26.11.2018.

Přĺloha:
Ověřená dokumentace změny stavby.
Přílohu obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. městys Doubravice nad Svitavou, IDDS: uvnbem9
sídlo: náměstí Svobody č.p. 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou
ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. E.ON Ceská republika, s. r. o., RS Prostějov, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera čp. 2151/6, 370 49 Ceské Budějovice
3. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
4. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská čp. 2681/6, 13000 Praha 3-Zižkov
Dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
parc. č. 2017/42, 2017/121, 2017/97, 2017/99, 2017/73, 2017/72, 2017/37, 2017/36, 2017/70,
2017/101, 2017/1 02, 2017/117, 2017/125, 2017/118, 2017/104, 2017/96, 2017/116, 2017/105,
2017/127, 2017/106 vše v katastrálním území Doubravice nad Svitavou,
a ti, kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno
dotčené orgány
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 60200 Brno
8. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 67801 Blansko
9. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pracoviště nám. Republiky č.p. 1316/1,
678 01 Blansko
na vědomí:
10. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu, pracoviště nám.
Republiky č.p. 1316/1, 678 01 Blansko, Ing. Eva Sestáková
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:
Místní komunikace v Doubravici nad Svitavou, Zázmolí změna stavby
žadatel městys Doubravice nad Svitavou.
—

-

—

-

