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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 21.06.2017 podalo město Blansko, IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01
Blansko, u zdejšího stavebního úřadu žádost vydání stavebního povolení na stavbu:
rekonstrukce křižovatky Poříčí Mlýnská na pozemcích parc. 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, 1352/47 v katastrálním území Blansko. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení. Územní rozhodnutí o umístění této stavby bylo vydáno dne 25.04.2016 pod čj. SÚ
UR 91/2016-1 6883/2016/Sa. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 15.10.2016.
-

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad následně dne 25.8.2017 vydal pod čj. SH SR
20/2017-27389/2017/Bí na výše uvedenou stavbu stavební povolení. Dne 11.09.2017 bylo
proti uvedenému rozhod nutí podáno odvolání.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad proto postoupil spisový materiál Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, jako orgánu odvolacímu. Ten dne 28.02.2018
vydal pod čj. JMK 29471/2018, sp. zn. S-JMK 146979/2017/OD rozhodnutí, jímž vydané
stavební povolení zrušil a vrátil k novému projednání. Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 19.03.2018. Spisový materiál byl stavebnímu úřadu navrácen ke dni 05.03.2018.
Oznámení o nabytí právní moci bylo doručeno dne 19.04.201 8.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad je při následném postupu v řízení vázán právním
názorem odvolacího orgánu uvedenému v rozhodnutí.
Na základě výše uvedeného bylo zjištěno, že je nezbytné doplnění dalších podkladů a
stanovisek, jelikož doposud doložené vyjádření a stanoviska nestačí k řádnému posouzení
žádosti o vydání stavebního povolení.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad dne 24.04.2018 vyzval kjejich doplnění a
současně řízení usnesením č.j. SU SH PR 10/2018-16017/2018/Bí přerušil. K doplnění
předepsaných náležitostí byla stanovena lhůta do 31.12.2018 jako lhůta přiměřená
k provedení požadovaného úkonu.

Stavebník jako účastník řízení podal dne 19.12.2018 žádost o prodloužení stanovené lhůty
do 30.04.2019. Žádost odůvodnil delší časovou náročností pro získání požadovaných
posudků a analýz.
Stavební úřad žádosti vyhověl a dne 02.01.2019 pod č.j. SÚ SH
usnesením lhůtu do 30.04.207 9 prodloužil.

-
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Dne 11.01.2079 bylo proti uvedenému usnesení podáno odvolání. Městský úřad Blansko,
odbor stavební úřad proto postoupil spisový materiál Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odboru dopravy, jako orgánu odvolacímu. Dne 12.03.2019, čj. JMK 38276/2019, sp.
Zn. JMK 24737/2019 OD, odvolací orgán uvedené odvolání jako nepřípustné zamítl. Toto
usnesení nabylo právní moci dne 01 .04.2019. Oznámení o nabytí právní moci bylo doručeno
dne 18.04.2019.
Požadované doplnění dle výše uvedené výzvy ze dne 24.04.2018 pod čj. Stí SH PŘ
10/2018-16017/2018/Bí bylo provedeno dne 29.04.2019, kdy je ve stavebním řízení
pokračováno. K žádosti o vydání stavebního povolení se jako vlastník silnice 11/374 (Jevíčko
Boskovice-Blansko-Brno) na ul. Poříčí v Blansku, připojil Jihomoravský kraj, IČO 70888337,
Zerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, IČO 70932581,
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno.
Popis stavby:
Projektová dokumentace řeší návrh nové okružní křižovatky v prostoru stávající průsečné
křižovatky ulic Poříčí a Mlýnská na průjezdním úseku krajské silnice 11/3 74 (staničení km
35,721- krn35,800 17). Plocha původní křižovatky bude vložením okružní křižovatky na třech
nárožích (JV
JZ
SZ) rozšířena, na SV nároží bude naopak zredukována, stávající
nevyhovující stmelené vrstvy vozovky budou odfrézovány a nahrazeny novými.
—

—

Křižovatka má tvar pravidelného oválu a průměru 26,50 m (osa ulice Poříčí) a 24,50 m (osa
ulice Mlýnské), konstantní šířka okružního pásu s asfaltovým povrchem je 4,75 rn, zelený
ostrov uprostřed křižovatky má půdorys kruhu o průměru D = 8,0 m. Šířka dlážděného
prstence se pohybuje od 4,25 m (směr ul. Poříčí) do 3,25 m (směr ul. Mlýnské).
U obou křižovatkových ramen z ulice Poříčí a z východní strany ulice Mlýnská se vloží
zvýšené střední ostrůvky přerušené přechody pro pěší. Ze západní strany ulice Mlýnské
dělicí ostrůvek ani přechod pro chodce zřizován nebude. Zřídí se celkem 7 srážkových
kanalizačních vpustí. Z nich se provedou přípojky do stávajících řadů jednotné kanalizace.
Se zrněnou prostorových poměrů křižovatky souvisí i návrh nových tras komunikací pro pěš
a to ve všech čtyřech kvadrantech křižovatky. V severozápadním kvadrantu bude chodník
zabezpečen gabionovou stěnou. Komunikace pro pěší i přechody pro chodce budou
v bezbariérové úpravě. Mezi zpevněné plochy vozovky okružního pásu a nové nebo
předlážděné pěší komunikace se kromě jihozápadního kvadrantu vloží zelené pásy
s plazivou a nízkou zelení.
Plocha původní křižovatky I s navazujícími úseky krajské sUnice 11/3 74 a místní komunikace
v ul. Mlýnské budou opatřeny novou konstrukcí zpevněné plochy, původní konstrukční vrstvy
budou kompletně vybourány a odtěženy až na úroveň silniční pláně. Dlážděný kryt pěších
kornunikac dotčených stavbou, bude rozebrán, podkladní vrstvy odtěženy a použity pro
zásypy výkopů. Silniční i chodníkové obrubníky budou také vybourány.
Touto stavební úpravou bude především přerušen dlouhý přímý úsek ve spojení se
značnými přechody pro pěší o délce 12,60 m (napříč jízdními pruhy) na straně křižovatky
k centru Blanska a I 7,60 m (nástup na přechod v polovině délky zakružovacího oblouku
napojení místní komunikace z ul. Mlýnské).
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Výstavba okružní křižovatky ulic Poříčí a místní komunikace v ulici Mlýnské zajistí
přehlednější a bezpečnější Jak vozidlový tak pěší provoz na nejfrekventovanějších větvích
křižovatky, s jednoznačně vymezenými bezbariérovými přechody.
Stavební úřad Městského úřadu Blansko, jako sniční správní úřad příslušný podle
40
odst. J 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 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
stavebního řízení. K projednání žádosti nařizuje podle 112 odst. 1 stavebního zákona ústní
jednání na den
18. června (úterý) v 09:00 hodin
se schůzkou účastníků řízení a dotčených orgánů ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu Blansko, nám. Republiky 1316/1, Blansko, 1.patro. Učast na jednání není nutná pro ty
účastníky řízení, kteří k proiednávané věci nemaií námitky ani připomínky.
Při jednání bude v souladu s
114/3 stavebního zákona možno účastníkům řízení
dohodnout se o vznesených námitkách.

Poučení
-

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Městského
úřadu Blansko, odboru stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8 17 hod a na místě
samém při ústním jednání.
-

-

-

-

-

-

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení mohou uplatnit
důkazy a námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo
nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah
uvedený v předchozím odstavci, se nepřihlíží.
K námitkám účastníkům řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení,
při pořizování územně plánovací dokumentace, nebo při vydání územního opatření o
stavební uzávěře anebo územního opatření, se nepřihlíží ( 114 odst. 2 stavebního
zákona).
Závazná stanoviska, důkazy a námitky lze uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak
k nim nebude přihlédnuto.
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 jeho podkladům, a to do 5 dnů od ústnĺho jednání, tedy do 25.06.2019 dnů
od nařízeného ústního jednání, kdy již budou shromážděny všechny podklady pro
rozhodnutí. To se netýká stavebníka, pokud bude jeho žádosti v plném rozsahu
vyhověno a účastníků, kteří se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdali.
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Nechá-Ii 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).

iW

úředně oprávněná osoba

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MéÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.
‚I‘‘

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

.

C‘

..

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

Obdrží:
žadatelé (doručenky)
1. Město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko, INV
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí čp. 449/3, 601 82 Brno
zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
další účastníci řízení vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna a ti kdo
mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu (doručenky)
3. ČD Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 281 9/2a, 130 00 Praha 3-Zižkov
4. E.ON Česká republika, s. r. o., RS Prostějov, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
5. “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
7. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
—

-

ostatní účastnĺci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
-

vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
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parc. Č. St. p1. 69/1, parc. Č. st. p1. 1008/2, parc. Č. st. p1. 2737, parc. Č. St. p1. 1007/2,
parc. Č. St. p1. 1007/3, parc. Č. 1362/13, 1395/1, 1395/73, 1395/74, 1429/48, 1864 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
vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí
Povodí Moravy, sp., Dřevařská Č.p. 932/11, Veveří, 60200 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu Č.p. 138/14, 680 01
Boskovice
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova Č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Alf servis, s.r.o., Okružní Čp. 2269/17,67801 Blansko
-

dotčené orgány (doručenky)
8. HasiČský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí Č.p. 1991/22, 678 01 Blansko
9. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova Č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno
10. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pracoviště nám. Republiky Č.p. 131 6/1,
678 01 Blansko
11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Obvodní
oddělení policie Blansko, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 67801 Blansko
12. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Zerotínovo náměstí Č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
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:
„Rekonstrukce křižovatky Poříčí Mlýnská“, oznámení zahájení stavebního řízení,
žadatel: Město Blansko a Jihomoravský kraj
—

—
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