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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 20.08.2018 podala obec Lipůvka, IČO 00280569, Lipůvka 146, 679 22
Lipůvka,
kterou zastupuje Pam Arch s.r.o., ICO 26289491, Vránova 1241/3, Rečkovice, 621 00 Brno 21
žádost O vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Zpevněných ploch pro přístup,
příjezd a parkování, nazvanou: Předprostor ZS Lipůvka na pozemcích parc. č. 55011,
820/6, 822, 826 a 827 v katastrálním území Lípůvka. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno
územní řízení.
Jelikož předložená žádost s dokumentací neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, vyzval stavební úřad žadatele k jejich doplnění a odstranění vad a
současně řízení usnesením čj. SÚ PR 208/2018-33545/2018/Ba z 07.09.2018 přerušil,
následně lhůtu prodloužil přípisem čj. SU 43655/2018/Ba ze dne 14.11.2018 Požadované
doplnění bylo provedeno dnel5.04.2019, kdyje v řízení pokračováno.

Popis stavby
Předprostor ZŠ Lipůvka zahrnuje řešení vstupního a navazujícího parteru před základní
školou. Rešení předprostoru zahrnuje: úpravu tvaru průjezdné, pojízdné komunikace vedoucí
k hlavnímu vstupu do základní školy v šíři 4,5 m, úpravu chodníků, jejich návaznosti na
vstupní parter školy, nový záliv pro parkování autobusu o velikosti 40,Ox 3,0 m, který vznikne
rozšířením místní komunikace na parc.č. 550/1 a je umístěn v prostoru mezi vjezdem a
výjezdem průjezdné komunikace a na úrovni pozemků parc.č. 1126/3 a 1126/4. Dále
přístřešek autobusové zastávky u zálívu pro autobusy na parc.č. 826 a přilehlé chodníky.
Z místí komunikace bude zřízen samostatný sjez k parkovišti umístěnému v jihovýchodní
části řešeného území. Parkoviště je průjezdné, vedoucí až na komunikaci na parc.č. 820/6.
Jsou zde umístěny 4 šikmé parkovací stání o velikosti 2,75 x 4,8 m, dvě podélné o velikosti
5,75 X 2,5 m a jedno podélné pro osoby se sníženou pohyblivostí o velikosti 2,5x 7,0 m. Z
komunikace na parc.č. 820/6 bude přístupno deset kolmých parkovacích stání o velikosti 2,5
X 5,5 m, celkový rozměr 25,60 x 5,5 m. V místě kolmých parkovacích stání bude komunikace
rozšířena na šíři 6,0 m. Parkovací místa budou přístupny z chodníku šíře I ‚5 m, který
navazuje na vstupní parter základní školy a lemuje celou východní část řešeného území,
pozemku parc.č. 822. Součástí úprav je i úprava místní komunikace a to vytvoření
zpomalovacích zvýšených pásu. Jedná se o zpomalovací pás na křížení místní komunikace
na parc.č. 550/1 a komunikace na parc.č. 820/6 o délce 19,0 m na místní komunikaci, 7,0 m
na vedlejší komunikaci a zpomalovací pás o šíři 6,0 m na úrovni parcel 829 a 1126/2. V
rámci realizace bude provedena přeložka sloupu vedení NN, v místě nových zpevněných
ploch bude vedení Ceské telekomunikační infrastruktury uloženo do chrániček, v místě
provádění prací na pozemní komunikaci bude provedena chránička vedení plynu.

Čj.

MBK 24987/2019

str. 2

13 odst.1
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále též “stavební zákon‘), oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení územního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení, upouští od ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení mohou k uvedenému záměru podávat námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska, nejpozději však do 15 dnů od doručenĺ tohoto oznámení, jinak k ním nebude
přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec Lipůvka může v územním řízení uplatnit
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení
podle
85 odst.2 písma) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která může být
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, vjakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplní uvedené
požadavky, nebude přihlédnuto.
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 5 dnů
od výše uvedené lhůty. To se netýká žadatele, pokud bude jeho žádosti v plném rozsahu
vyhověno a účastníků, kteří se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdali.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad,
úřední dny pondělí a středa 8 17 hod
-

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.
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lng.arch.Daniela Babíčková v.r.
referent oddělení stavebního řádu
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu I 5 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.

„

„

Vyvesenodne

‘1

r
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Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
Pozn. rozdělovník pokračuje na další straně.
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Obdržĺ:
žadatel (doručenka)
1. Pam Arch s.r.o., IDDS: fc6r5w3
sídlo: Vránova čp. 1241/3, Řečkovice, 621 OO Erno 21
zastoupení pro: obec Lípůvka, IDDS: g53bc2x
sídlo: Lipůvka čp. 146, 679 22 Lipůvka
ostatní účastník řízení (veřejnou vyhláškou)
2. Jiří Kovář, nar. dne 21 .04. I 972, vlastník pozemku parc.č. I I 26/1 9, doručení veřejnou
vyhláškou důvod: zrušen trvalý pobyt na území CR
‚

ostatní účastn íci řízen Í (doručenky)
3. Tomáš Cervák, Lipůvka čp. 381 679 22 Lipůvka
4. Jiří Macák, Lipůvka čp. 157, 679 22 Lipůvka
5. Stanislava Macáková, Lipůvka čp. 157, 679 22 Lipůvka
6. Miroslav Kučera, Věstonická čp. 4289/12, Zidenice, 628 OO Brno 28
7. Ing. Ivo Pospíšil, Lipůvka čp. 377, 679 22 Lipůvka
8. Renata Pospíšilová, Lipůvka čp. 377, 679 22 Lipůvka
9. Mgr. Jan Zajíc, bratří Křičků čp. I 542/1 Rečkovice, 621 OO Brno 21
10. Tomáš Tichý, Lipůvka čp. 404, 679 22 Lipůvka
1 I Martina Tichá, Lipůvka čp. 404, 679 22 Lipůvka
12. Marie Blažková, Lipůvka čp. 412, 679 22 Lipůvka
13. Jiří Blažek, Lipůvka čp. 412, 679 22 Lipůvka
14. Libuše Paulíková, Lipůvka čp. 412, 679 22 Lipůvka
15. Mgr. Martin Kristýn, Lipůvka čp. 380, 679 22 Lipůvka
16. JUDr. Vladimír Kristýn, Lipůvka čp. 380, 679 22 Lipůvka
17. E.ON Distribuce, as., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera čp. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice I
I8.GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská čp. 499/I, Zábrdovice, 602 OO Brno 2
19. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu čp. 138/14, 680 01 Boskovice
20. Ceská telekomunikační infrastruktura as., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská čp. 2681/6, 130 OO Praha 3-Zižkov
‚

‚

.

‚‘

dotčené orgány (doručenky)
21. Městský úřad Blansko, odborživotního prostředí, nám. Republiky čp. 1316/I, 67801
Blansko I
22. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, pracoviště
nám. Republiky čp. 1316/I, 678 01 Blansko I
23. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky čp. 1316/I, 678 01 Blansko I
24. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí čp. 1991/22, 678 01 Blansko I
25. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova čp. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2

