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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 02.04.2019 podalo město Blansko, IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko,
žádost o vydání společného povolení stavby: SO 100
místní komunikace, SO 101
zpevněné plochy kontejnerů TKO a separovaného odpadu, SO 400 veřejné osvětlení,
SO 500 přeložka NTL plynovodu v Blanku, ul. Kamnářská v rámci stavby nazvané jako
„Blansko, ulice Kamnářská regenerace sídliště Zborovce, II. etapa“ na pozemcích parc.
č. st. p. 4417, parc. č. 862/272, 862/273, 862/274, 862/275, 862/308, 862/309, 862/334, 865/37,
865/45, 865/51, 881/40, 881/41, 881/43, 881/44, 881/45, 881/46, 881/47, 881/48, 881/49,
881/50, 881/65, 881/67, 881/68, 885/27, 885/66, 885/67, 885/68 v katastrálním území Blansko.
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
-

-

-

-

-

—

Popis stavby
Záměrem projektové dokumentace je změna polohy místní komunikace v koridoru ulice
Kamnářské tak, aby bylo možno umístit skupiny kolmých parkovacích stání po obou stranách
místní komunikace a tím výrazně navýšit počet parkovacích stání (z původních 45 stání) na 108
stání (105 kolmých a 3 podélná), z toho 6 stání pro OTP a 4 stání pro motocykly.
Stávající místní komunikace s parkovacími stáními a souběžně pěší komunikace, včetně
přístupových chodníků kjednotlivým vchodům byt. domů č.p. 3
77 budou rozebrány a
vybourány, vzhledem k navrženým stavebním úpravám, kdy budou kolmá parkovací místa po
obou stranách průjezdné místní komunikace, dojde ke stranovému posunu trasy místní
komunikace a odtěžení části zeleného pásu před bytovými domy č.o. 3 77, kde budou podél
linie opěrných gabionových zídek vedeny pěší komunikace. Průběžná pěší komunikace podél
levého okraje místní komunikace bude zrušena a na její výměře je navrženo vybudování 4
skupinových parkovacích stání a zpevněná plocha pro odstavení kontejnerů TKO a
separovaného odpadu.
—

—

Průjezdná směrově nerozdělená místní komunikace začíná a končí v ulici Okružní. Zakružovací
oblouky napojení na začátku staničení budou o poloměru 7,0 m vlevo a 7,50 m vpravo, na konci
staničení budou zakružovací oblouky o poloměru 6,0 m vlevo a 8,0 m vpravo.
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Vozovka o celkové délce 220,68 rn je navržena o šířce 6,0 m z toho 0,25 rn vodící proužky
z betonových krajníků podél kolmých parkovacích stání a linií silničních obrubníků. Nově
navržená vozovka bude s krytem z asfaltového betonu střednězrnného.
Oboustranně navazující kolmá parkovací stání osobních automobilů a motocyklů jsou v délce
4,50 m (je uvažováno s převisem přídí parkujících automobilů) a základní šířce 2,50 rn, krajní
stání o min. šířce 2,75 m a stání pro O TP 3,50 m. Tři podélná stání podél chodníku u dětského
hřiště o základní délce 5,75 m a min. šířce 2,0 m. Podélné úseky pěších komunikací budou o
šířce 2,0 m (0,15 m silniční obrubník + 1,85 rn dlažba), přístupové komunikace kjednotlivým
vchodům budou o šířce 1,50 m.
Výškový rozdÜ mezi podélnými pěšími komunikacemi a jednotlivými vchody bude řešen
schodišti na jednotlivých přístupových chodnících, jednotlivé stupně budou o rozměrech 0, 12 m
(výška stupně) a 0,35 rn (délka stupně). Hrany jednotlivých stupňů budou tvořeny napříč
osazenými chodníkovými obrubníky. Součástí jednotlivých schodišť bude jednostranně osazené
trubkové zábradlí o výšce 0,90 rn.
Zářez v zeleném pásu podél bytových domů č. o. 3 -17 bude mezi jednotlivými přístupovými
chodníky stabilizován gabionovými zídkami šířky 0,60 rn a proměnné výšky 1,20
1,0 rn,
odstup od okraje pěší komunikace bude tvořen 0,25 m širokým pásem mezi chodníkovým
obrubníkem a gabionovou zídkou, vysypaný hrubým kačírkem, příp. makadamem frakce 63-126
mm.
—

Na celém rekonstruovaném úseku místní komunikace jsou navrženy 4 zpevněné plochy pro
odstavení kontejnerů TKO a separovaného odpadu (v km 0,074 50 0,094 79 vlevo: pro 17
kontejnerů, v km 0,765 50
0,170 50 vpravo: pro 2 kontejnery, v km 0,176 35
0,181 30
vpravo: pro 2 kontejnery, v km 0,215 90 0,219 90 vpravo: pro 4 kontejnery).
—

—

—

—

Povrch chodníků, parkovacích stání a zpevněných ploch bude z betonové dlažby.
Komunikace bude v důsledku rozšíření počtu parkovacích míst stranově posunuta, což obnáší
vybudování zcela nového odvodňovacího systému srážkových vod
povrchových
prostřednictvím 11 dešťových vpustí, nově osazených podél levé linie silničních obrubníků,
případně v pásu betonových krajníků na rozhraní průjezdné vozovky a dlážděné plochy
skupinových kolmých stání.
—

Součástí budou nově osazené stožáry veřejného osvětlení, jakož i kabelová sít‘ a přeložka dvou
úseků kabelových tras NN, dále přeložka plynovodu a přepojení 5 přípojek plynu.
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. p. 4417, parc. č. 862/272, 862/273, 862/274,
862/275, 862/308, 862/309, 862/334, 865/37, 865/45, 865/51, 881/40, 881/4 1, 88 7/43, 881/44,
88 7/45, 881/46, 881/4 7, 881/48, 881/49, 887/50, 881/65, 881/67, 887/68, 885/27, 885/66,
885/67, 885/68 v katastrálním území Blansko, jak je zakresleno ve výkresu č. 1. 1.2a část. D,
v měřítku 7:200, SITUACE BLANSKO, ulice Kamnářská, rekonstrukce místní komunikace“,
ktetýje součástí projektové dokumentace.
Městský úřad Blansko vydal dne 02.04.2019 pod č.j. SÚ SH RŠ 7/2019-MBK17405!2019/Bí
rozhodnutí, kterým povolil výjimku z podélného sklonu komunikace pro chodce (chodníku), který
smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 8,33%. Jedná se o část chodníku ve staničení
0,005 73 0,067 46 km (v délce cca 62 m), kdy je navržen ve sklonu 9,50%.Tuto podmínku
nebylo možno dodržet z důvodu nevhodné konfigurace terénu, výškového vedení pozemní
komunikace a polohu stávajících staveb.
—

—

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, 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 speciální stavební úřad příslušný podle 16 odst. 1 a
40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a 5 15 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„stavební zákon“), oznamuje podle 5 94m odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a
dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení.
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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.
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) stavebnĺho 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 řízení 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
zjišt‘ování
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.
V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle 144 odst. 1 správního řádu, což
odůvodňuje oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky ( 144 odst. 2 a 6
správního řádu).
Do okruhu účastníků řízení přitom patří vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich
vlastníci pozemků parc. č. 885/97, 881/36, 881/37, 862/281, 862/20, 862/249, 862/1 64, 881/70881/86 (kolmá parkovací stání), parc. č. st. p1. 3902 (bytový dům č.p. 1986), 3903 (BD č.p.
2014), 3904 (BD čp. 2015), 3318/5 (BD čp. 2020), 2836 (BD čp. 1923), 2837 (BD čp. 1936)
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.
Dále jsou za účastníky řízení považováni vlastníci a správci inženýrských sítí a komunikací.

—
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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.
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Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
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Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Obdrží:
žadatel (doručenka)
J. Město Blansko, nám. Svobody Čp. 32/3, 67801 Blansko, INV
další účastníci řízení vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna a ti kdo mají
k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu (doručenky)
2. E.ON Ceská republika, s. r. o., RS Prostějov, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera Č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
3. “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
4. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská Č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
—

ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
-

vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
885/97, 881/36, 881/37, 862/281, 862/20, 862/249, 862/164, 881/70-881/86 (kolmá
parkovací stání), parc. č. St. p1. 3902 (bytový dům Čp. 1986), 3903 (BD č.p. 2014), 3904 (BD
Č.p. 2015), 3318/5 (BD č.p. 2020), 2836 (BD Č.p. 1923), 2837 (BD Č.p. 1936) v katastrálním
území Blansko

vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí
Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, 17. listopadu Čp. 138/14, 680 01
Boskovice
UPC Česká republika, sto., Závišova Č.p. 502/5, 140 00 Praha
Alf servis, s.r.o., Okružní Čp. 2269/17,67801 Blansko
-

dotčené orgány (doručenky)
9. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova Č.p. 1847/4, Černá Pole, 60200 Brno
10. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 67801 Blansko
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11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Obvodní oddělení
policie Blansko, doravní inspektorát Blansko, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova čp. 1895/37,67801 Blansko
12. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pracoviště nám. Republiky Čp. 1316/1,
678 01 Blansko
13. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, pracoviště nám. Republiky Č.p. 1316/7, 678 01 Blansko
14. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu, pracoviště nám.
Republiky Čp. 1316/1, 67801 Blansko, pí Iveta Henková

Dále obdržĺ
MěU Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
“Blansko, ulice Kamnářská regenerace sídliště Zborovce, II. etapa“ (komunikace,
pěší komunikace, parkovací stání, zpevněné plochy, gabionové zídky, veřejné osvětlení,
přeložka NTL plynovodu oznámení o zahájení stavebního řízení, žadatel město Blansko
—

-

—

—

