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STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 05.10.2078 podalo město Blansko, IČO 00279943, se sídlem nám. Svobody 32/3,
67801 Blansko 1, žádost o stavební povolení na stavbu: stavební úpravy městské
knihovny v Blansku, č.p. 2302, Rožmítálova 4, na pozemku p.č. st. 4727 v katastrálním
území Blansko instalace vzduchotechniky a klimatizace. Dnem doručení žádosti bylo
zahájeno stavební řízení.
-

Jelikož předložená žádost s projektovou dokumentací neposkytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, vyzval stavební úřad stavebníka kjejímu doplnění a
současně stavební řízení usnesením čj. SÚ PR 241/2018-40432/2018/Sa z 24.10.2018
přerušil. Požadované doplnění bylo provedeno dne 10.12.2018, kdy bylo v řízení
pokračováno.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též “stavební zákon“), podanou žádost přezkoumal podle 111
stavebního zákona. Na základě tohoto přezkoumání rozhodl, že uvedená stavba se podle
115 stavebního zákona a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje.
Popis stavby
Klimatizace bude tvořena celkem 5 venkovními jednotkami osazenými na střeše budovy a
jednou na obvodové stěně z jihozápadní strany budovy, v úrovni 3.NP. Doplněna bude
12 vnitřními nástěnnými kUmatizačními jednotkam vše včetně příslušných rozvodů.
Multifunkční místnost 402 ve 4.NP a studovna / čítárna 302 ve 3.NP budovy budou
vybaveny teplovzdušným větráním kompaktními rekuperačními vzduchotechnickými
jednotkami. Každá z nich se opláští deskami z lamina.
Postavení účastníka řízení podle
27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále též “správní řád“) náleží městu Blansko jako stavebníkovi a
spoluvlastníku budovy č.p. 2302 pro část města Blansko. Dále pak zbývajícímu
spoluvlastníku této budovy, společnosti Československá obchodní banka, as., ICO
00001350, se sídlem Radlická č.p. 333/1 50, Radlice, 150 00 Praha 5.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou
autorizovali Ing. Jaroslav Bránský (ČKAIT 1001432) a Aleš Ševčík (ČKAIT 1002237);
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Napojení na technické vybavení území se nemění, zůstává stávající.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Vždy je třeba zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Veškeré zařízení staveniště bude odstraněno do doby dokončení
stavby.
5. Stavebník prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Dále
prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení celé stavby.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Bude viditelně označena štítkem o jejím povolení
(tabulka “Stavba povolena“), který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Tento štítek zde bude umístěn do vydání kolaudačního souhlasu.

-

8. Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit stavebnímu úřadu název, identifikační
číslo a sídlo stavebního podnikatele (viz 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který
bude stavbu provádět. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení
stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.
9. Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena‘ údaje o vybraném
stavebním podnikateli.
10. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je
stavebník povinen zajistit činnost koordinátora BOZP podle ustanovení 14 a 15 zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů.
11. Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních
pozemků či staveb. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek nebo stavbu je
stavebník povinen se předem s vlastníky dohodnout.
12. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství
je třeba podat u MěÚ Blansko, odboru komunální údržby přiznání k poplatku za užívání
veřejného prostranství.
13. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na místní komunikaci
včetně její chodníkové části je třeba požádat zdejší stavební úřad o povolení zvláštního
užívání místní komunikace.
14. Odpady vznikající při výstavbě budou přednostně využívány. V případě, že to nebude
možné, budou odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
15. Po ukončení prací V termínu stanoveném vtomto rozhodnutí bude ve smyslu
122
stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační
souhlas bude podána na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
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-

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění pozdějších předpisů; bude obsahovat i předepsané přílohy, zejména pak
výchozí revizní zpráva elektroinstalací (ze souhrnné technické zprávy vyplývá výměna
jističe)
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
zejména pro venkovní i vnitřní klimatizační jednotky a rekupera ční vzduchové jednotky
dokumentace skutečného provedení stavby 2 x (Jen pokud dojde k odchylkám proti
stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci).
závazná stanoviska HZS JM kraje a KHS JM kraje k užívání stavby
-

16. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejména pak
dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
stavební deník
-

-

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla povolena, pak může být započato až na
základě kolaudačního souhlasu vydaného po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Odůvodnění
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad po doplnění žádosti dne 10.12.2018 opatřením
ze dne 09.01.2019 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 stavby a stanovení podmínek
kjejímu 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
15 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 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 písma) stavebníkovi, městu Blansko, který je též vlastníkem budovy čp. 2302
s prováděnými stavebními úpravami (písrn.b))
dle písm.b) spoluvlastníku této stavby, tedy společnosti Československá obchodní
banka, a. s. se sídlem Radlická č.p. 333/1 50, Radlice, 15000 Praha 5
dle písm.e) vlastníkům sousedních budov, kteří by mohli být dotčeni hlukovými účinky
instalovaných klimatizačních jednotek, jde o vlastníky budovy Rožmitálova č.p. 36/2 na
pozemku p.č. St. 82/2, budovy Rožmitálova Čp. 39/8 na pozemku p.č. St. 85 a budovy
nám. Republiky č.p. 1444/2 a čp. 1445/4 na pozemku p.č. St. 1540, přičemž počet těchto
účastníků řízení je vyšší než 30

Tito jediní by mohli být prováděním a následným užíváním stavby přímo dotčeni. Všechny
uváděné pozemky leží v katastrálním území Blansko.
V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v 171 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že provedením a následným užíváním stavby
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.
Projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky
na výstavbu. Předložené doklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
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Žádost byla doložena následujícími závaznými stanovisky neuvedenými ve výrokové části
tohoto rozhodnutí:
• závazné stanovisko HZS 3M kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-7-72/2POKR-2018 z 19.09.2018
• závazné stanovisko KHS 3M kraje, územního pracoviště Blansko, č.j. KHSJM
67209/2018/BK/HP ze 07.12.2018
Tato závazná stanoviska byla bez podmínek.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení
stavby, 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 stavebního povolení rovněž touto 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 veřejnou vyhláškou je 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce)
ke Krajskému úřadu 3M kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním
u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém 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.
Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným
v 27 odst. I správního řádu doručeno jednotlivě. K novým skutečnostem uvedeným
v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
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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:
Text pokračuje na další straně
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Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje.
Přílohy
ověřená dokumentace stavby
štítek “Stavba povolena“
-

-

Přílohy obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:
stavebník (doručenka)
1. město Blansko, nám. Svobody čp. 32/3, 678 01 Blansko 1

-

INV

účastník řízení dle 109 písm.b) stavebního zákona (doručenka)
2. Ceskoslovenská obchodní banka, a. s., IDDS: Bqvdk3s
sídlo: Radlická Čp. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
zbývající účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
spoluvlastníci budovy Rožmitálova čp. 36/2 na pozemku p.č. st. 82/2 v kú. Blansko
spoluvlastníci budovy Rožmitálova č.p. 39/8 na pozemku p.č. st. 85 v k.ú. Blansko
spoluvlastníci budovy nám. Republiky č.p. 1444/2 a čp. 1445/4 na pozemku p.č.
v k.ú. Blansko

St.

dotčené orgány
3. Hasičský záchranný sbor JM kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
4. Krajská hygienická stanice JM kraje, územní pracoviště Blansko, IDDS: jaaai36
dále obdrží
5. MěU Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
stavební povolení stavby „stavební úpravy městské knihovny v Blansku, č.p. 2302,
Rožmitálova 4, na pozemku p.č. st. 4727 v katastrálním území Blansko instalace
vzduchotechniky a klimatizace., stavebník město Blansko
—

-
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