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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENĺ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 15.04.2019 podalo město Blansko, IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 1,
které zastupuje společnost JNDS projekt s.r.o., lCO 05734894, Jiráskova 871/28, 679 61
Letovice, žádost o vydání společného povolení stavby: komunikace pro pěší, parkovacĺ
stání, místa pro přecházení, autobusový záliv ulice 9. května, Blansko na pozemcích
parc. č. 740/10, 740/30, 740/31, 745/3, 745/13, 745/18, 755/5, 755/6, 755/39, 755/41, 755/43,
755/45, 755/48, 755/49, 755/50, 755/53, 755/61, 755/63, 755/64, 755/67, 755/68, 755/71,
755/97, 755/98, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659 v katastrálním území Blansko.
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
-

Popis stavby:
Úsek č. 1

—

od ulice Nám. Míru po ulici Wolkerova:

Je navržena novostavba podélných parkovacích stání v parkovacím zálivu, který je řešen
podél stávající místní komunikace v místě stávajícího chodníku. Záliv je navržen v celkové
délce 30,87 m v šířce 2,0 m. Povrch parkovacích stání bude proveden z betonové distanční
dlažby s možností vsakování srážkových vod.
Stávající chodník bude přeložen o cca 2,0 m v celé jeho délce. Součástí jsou také úpravy
pěších přístupů k přilehlým bytovým domům. Nový chodník bude mít šířku 2,0 rn, v místě
navrženého autobusového zálivu bude mít šířku 2,2 m a současně bude přesunut i
přístřešek. Povrch chodníku bude proveden z betonové dlažby. V místě stávající autobusové
zastávky je navržen autobusový záliv s délkou nástupní hrany 14,0 m. V místě nástupiště
jsou navrženy kasselské obrubníky výšky 160 mm.
Úsek č. 2

—

od ulice Wolkerova po ulici L. Janáčka:

Je navržena novostavba podélných parkovacích stání v parkovacím zálivu, který je řešen
podél stávající místní komunikace v místě stávajícího chodníku. Záliv je navržen v celkové
délce 132,03 m v šířce 2,0 m. Povrch parkovacích stání bude proveden z betonové distanční
dlažby s možností vsakování srážkových vod. Stávající chodník bude přeložen o cca 2,0 m
v celé jeho délce. Povrch chodníku bude proveden z betonové dlažby.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad příslušný podle 40 odst. 1 zákona č. 13/1 997 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 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen „stavební zákon‘),
oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení.

Vzhledem k tornu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek kjeho provádění, upouští ve
smyslu 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy nejpozději do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení (dnem doručení je 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce). Ve
stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám nebo důkazům nebude přihlédnuto.
Osoba, která je účastníkem řízení podle 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu 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 stavbě. Obec uplatňuje ve společném
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která
je účastníkem řízení podle zvláštního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 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. Účastník 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 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 zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst. J stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišt‘ování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního 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.

_______

678 Cl_BLÁNSKOJ

Ing. Antonín Paděra V.I‘.
referent 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.
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Obdrží:
stavebník (doručenka)
1. JNDS projekt s.r.o., IDDS: neyaq6r
sídlo: Jiráskova č.p. 871/28, 679 61 Letovice
zastoupení pro: město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 1

ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Zävíšova čp. 50215, 140 00 Praha 4-Nusle
3. Ceská telekomunikační infrastruktura as., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 13000 Praha 3-Žižkov
4. E.ON Distribuce, as., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
5. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
6. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu čp. 138/14, 680 01 Boskovice
7. “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
8. innogy Energo, s.r.o., IDDS: qrvesrm
sídlo: Prosecká č.p. 855/68, 190 00 Praha 9-Prosek
ostatní účastníci řízení (veřejná vyhláška)
Vlastníci pozemků parc. č.: st. p. 1271, 1278, 1281, 1289, 1299/1, 1299/3, 1300, 1304/1, parc.
č. 740/23, 740/29, 740/32, 740/37, 740/44, 740/45, 745/19, 746/1, 746/43, 755/62, 755/101,
1673 v katastrálním území Blansko
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 čp. 1991/22, 678 01 Blansko 1
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 2
11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
12. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1,67801
Blansko 1
13. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky č.p. 1316/1, 67801 Blansko 1
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:
komunikace pro pěší, parkovací stání, místa pro přecházení, autobusový záliv
ulice 9. května, Blansko, žadatel město Blansko
—

-
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