Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Č. j. JMK 38276/2019

Sp. zn. S-JMK 24737/2019 OD

Brno 12.03.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁ ŠKA
ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, v rámci své působnosti stanovené v ust. § 67 odst. 1
písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako odvolací orgán příslušný podle ust. § 178 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále také „správní řád“) a jako příslušný instančně nadřízený silniční správní
úřad podle ust. § 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále také „zákon
o pozemních komunikacích“), rozhodl o odvolání Společenství vlastníků pro dům Vodní 10, 12, Vodní
1543/10, 678 01 Blansko, proti usnesení Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad,
odd. silničního hospodářství, ze dne 02.01.2019, č. j. SÚ SH – MBK 275/2019/Bí,
sp. zn. SMBK-23101/2017-SÚ/Bí, kterým byla dne ust. § 39 odst. 2 správního řádu prodloužena lhůta
k provedení doplnění a odstranění vad, takto:

Odvolání Společenství vlastníků pro dům Vodní 10, 12, Vodní 1543/10, 678 01 Blansko, proti usnesení
Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, odd. silničního hospodářství, ze dne 02.01.2019,
č. j. SÚ SH – MBK 275/2019/Bí, sp. zn. SMBK-23101/2017-SÚ/Bí, se podle ust. § 92 odst. 1 správního
řádu jako nepřípustné zamítá.

Odůvodnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále také „KrÚ JMK“) jako instančně nadřízený
silniční správní úřad obdržel od Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, odd. silničního
hospodářství (dále také „SSÚ“) spolu se spisem a stanoviskem k věci odvolání Společenství vlastníků pro
dům Vodní 10, 12, Vodní 1543/10, 678 01 Blansko, proti usnesení SSÚ ze dne 02.01.2019,
č. j. SÚ SH – MBK 275/2019/Bí, sp. zn. SMBK-23101/2017-SÚ/Bí (dále také „napadené usnesení“).
SSÚ napadeným usnesením ze dne 02.01.2019 prodloužil lhůtu k doplnění a odstranění vad předložené
žádosti ve věci vydání stavebního povolení na stavbu: Rekonstrukce křižovatky Poříčí – Mlýnská
na pozemcích p. 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, 1429/44 v k.ú. Blansko, kterým vyhověl žádosti Města Blanska, nám.
Svobody 32/3, 678 01 Blansko, v zastoupení Městským úřadem Blansko, odborem investičního
a územního rozvoje (dále také „žadatel“), ze dne 19.12.2018, evid. pod č. j. 49630/2018 o prodloužení
termínu k doplnění žádosti z důvodu delší časové náročnosti pro získání požadovaných posudků a analýz.

Původní lhůta (do 31.12.2018) byla určena výzvou a usnesením SSÚ ze dne 24.04.2018, č. j. SÚ SH PŘ
10/2018-16017/2018/Bí.
Proti tomuto rozhodnutí podalo Společenství vlastníků pro dům Vodní 10, 12, Vodní 1543/10, 678 01
Blansko odvolání ze dne 09.01.2019, evid. pod. č. j. 2504/2019. SSÚ vzhledem ke skutečnostem
uvedeným níže identifikoval jako odvolatele pana Jaroslava Ševčíka, nar. 06.04.1939, bytem Vodní
1543/10, 678 01 Blansko a pana Tomáše Bezděka, nar. 13.04.1974, bytem Petrovice 146, 679 02 Rájec –
Jestřebí (dále také „odvolatelé“).
K otázce právní subjektivity Společenství vlastníků jednotek (dále také „SVJ“) SSÚ uvedl, že odvolání bylo
podáno na papíře s hlavičkou „Společenství vlastníků pro dům Vodní 10,12, Vodní 1543/10, 12, 678 01
Blansko. Odvolání podepsali vlastníci pověření shromážděním pro jednání, pan Jaroslav Ševčík
a pan Tomáš Bezděk. SSÚ odkázal na ust. § 109 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále také
„stavební zákon“), ve kterém je taxativně vymezen okruh účastníků stavebního řízení. Společenství
vlastníků zde uvedeno není. Účastenství zástupců SVJ na řízení, pana Jaroslava Ševčíka a pana Tomáše
Bezděka ve stavebním řízení je tak odvozováno z ust. § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastník
sousedního pozemku či stavby na něm, může – li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno. Odvolatel pan Ševčík na výše uvedené argumentuje existencí rozsudků Nejvyššího soudu
a Nejvyššího správního soudu. Cituje z odůvodnění rozsudku NSS ze dne 09.02.2017,
č. j. 4 As 212/2016 – 55, ve kterém NSS uvádí: „pojem správy společných prostor bytového domu není
možné vnímat natolik omezeně, že by jeho součástí nebylo zajišťování ochrany vlastnických práv
jednotlivých vlastníků bytů (bytových jednotek) a zároveň spoluvlastníků společných prostor.“ KrÚ JMK
k tomuto uvádí, že otázka subjektivity SVJ není vzhledem k závěrům KrÚ JMK uvedených níže aktuální,
neboť na výsledek rozhodnutí nemá vliv, zda odvolání podalo SVJ, nebo kterýkoli člen tohoto
společenství z pozice vlastníka bytové jednotky v bytovém domě, bylo by považováno vždy
za nepřípustné. K otázce subjektivity SVJ pro další jednání ve věci stavebního řízení zaujímá KrÚ JMK
následující stanovisko. Odvolatelem zmiňovaný rozsudek NSS je pro další řízení nepřiléhavý, neboť se
zabývá postavením SVJ jako účastníka územního řízení před novelou provedenou zákonem č. 350/2012
Sb. Právní úprava platná v době podání žádosti o stavební povolení stanoví, že SVJ může být účastníkem
stavebního řízení, pouze pokud je samo stavebníkem. SSÚ přesto umožnilo bránit zájmy členů SVJ
z titulu jejich vlastnického práva k bytovým jednotkám bytového domu Vodní 10, 12. Vlastníci
sousedních pozemků a staveb mohou svá práva uplatňovat (a být účastni na řízení) z titulu jejich
vlastnictví dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona.
Určení lhůty k provedení úkonu správním orgánem je vymezeno v ust. § 39 odst. 1 správního řádu, její
prodloužení pak v ust. § 39 odst. 2 správního řádu. Správní řád vymezuje okruh osob, kterým je usnesení
o stanovení či prodloužení lhůty doručováno, a to následovně: „Usnesení o určení lhůty se oznamuje
pouze tomu, komu je určeno, popřípadě i tomu, koho se přímo dotýká.“ KrÚ JMK je přesvědčen,
že jedinou takto určenou osobou je osoba žadatele, tedy Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01
Blansko, v zastoupení Městského úřadu Blansko, odboru investičního a územního rozvoje (dále také
„žadatel“). V případě stanovení lhůt pro doplnění žádosti žadatelem se toto neoznamuje účastníkům
určených dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu. KrÚ JMK dospěl vzhledem k výše uvedenému k názoru,
že SSÚ v napadeném usnesení pochybil, když v poučení napadeného usnesení neomezil okruh osob,
které mohou podat odvolání, a to pouze na osoby dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu. Odvolatelé jsou
účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu stanovenými na základě ust. § 109 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále také „stavební zákon“), z titulu vlastnictví sousedního pozemku
nebo stavby na něm. KrÚ JMK věc uzavírá s tím, že podané odvolání je nepřípustné, neboť odvolatelé
jako účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu nejsou příslušní takové odvolání podat.
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Na rámec svého rozhodnutí se KrÚ JMK vyjádří k podstatě obsahu odvolání. Žadatel zdůvodňuje svoji
žádost o prodloužení delší časovou náročností pro získání nutných podkladů pro vydání rozhodnutí.
Spisový materiál obsahuje zdůvodnění, co se rozumí delší časovou náročností. Žadatel zde popisuje,
že práce na doplnění podkladů začala v květnu 2018, bylo požádáno o stanovisko Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, v letních měsících byly poptávány odborné profese pro statiku
a dopravně-inženýrský průzkum, projektantem byly zpracovávány námitky do projektové dokumentace.
Dopravní průzkum firmy HBH Projekt spol. s r.o. vyžadoval určité klimatické podmínky a bylo jej možné
provést až po prázdninách, navíc došlo k aktualizaci TP a tím i změn do výpočetního softwaru. Statický
posudek závisel na provedeném dopravním průzkumu a finální posouzení bylo dokončeno v lednu 2019.
Bylo zjištěno, že navrhovaná okružní křižovatka vyhoví, a následně byla poptána nová vyjádření
a stanoviska, příp. byla aktualizována. V současné době je dokumentace kompletní. KrÚ JMK považuje
argumenty pro prodloužení lhůty za odůvodněné.
S ohledem na výše uvedené dospěl KrÚ JMK k závěru, že podané odvolání je nepřípustné
a proto rozhodl tak, jak je uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se dle ust. § 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

otisk
úředního
razítka

Mgr. Jana Červinková v. r.
vedoucí odd. pozemních komunikací

Počet stran rozhodnutí: 3
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského
kraje. Současně bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

Za správnost vyhotovení:
Ing. Mgr. Josef Havala
oprávněná úřední osoba

3

Obdrží:
-

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, IČ: 00279943,
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
(DS)
Společenství vlastníků pro dům Vodní 10, 12, Vodní 1543/10, 678 01 Blansko
(L)

Žadatel (stavebník):
- Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, v zastoupení Městským úřadem
Blansko, odborem investičního a územního rozvoje, nám. Svobody 32/3, 678 01
Blansko
(DS)

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
Vlastníci a správci dotčeného vodního toku, inženýrských sítí a komunikací:
- Povodí Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
- E.ON Česká republika, s.r.o., RS Prostějov, sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice
- GridServices, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Vodárenská akciová společnost a.s., divize Boskovice, sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01
Boskovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- UPC Česká republika, s.r.o., sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha – Nusle
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko,
sídlem Žerotínovo náměstí 499/3, 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, parc. č. 1362/13, 1352/47, 1395/1, 195/73,
1395/74, 1429/48, 1864 vše v k.ú. Blansko, a ti, kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Dále obdrží:
MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – k vyvěšení na úřední
desce a způsobem umožňující dálkový přístup.
(DS)
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