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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 25.04.2019 podala společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ustí nad Labem 1, kterou zastupuje společnost GridServices, s.r.o., ICO 27935311,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, kterou zastupuje společnost GAsAG spol. s r.
o., ICO 44016727, V Ujezdech 559/2, Medlánky, 621 00 Brno 21, žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby: STL plynovody, plynovodní přípojky a odběrná plynová
zařízení v Blansku na ulici Zdíkova žadatelem nazvaná “REKO MS Blansko Zdíkova“ na
pozemku St. p. 131, 143/1, 152, 154, 307/1, parc. č. 152/2, 155/1, 177/2, 180, 183/4, 284/1,
1352/1, 1352/17, 1352/35, 1352/36, 1352/38, 1352/80, 1392/2, 1392/8, 1392/9, 1841 v
katastrálním území Blansko. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno územní řízení.
-

Popis stavby
Předmětem stavby je vybudování STR plynovodu na ulicích Zdíkova a Komenského. Součástí
stavby jsou i rozvody plynu navazující na přípojky plynu a vedené až k jednotlivým budovám
RD. Části trasy, kdy STL plynovod je vtažený do stávajícího NTL plynovodu, nebo dojde pouze
k převedení z NTL na STL plynovod nejsou předmětem tohoto řízení. Trasa nového STP
plynovodu bude napojena na plynovod NTPE 160 z ulice Hořická na pozemku p.č. 284/1 v k.ú.
Blansko. Plynovod STPE 110 kříží komunikaci na pozemku p.č. 1392/2, dále na p.č. 392/9 a
1392/8. Dále je veden po pozemku p.č. 183/4 ve stávající trase původního plynovodu úzkým
koridorem za domy do volnějšího pásu k ulici Komenského. V tomto místě je navrženo vtažení
do OC 200 v délce 76,5 m (není předmětem řízení). V místě křižovatky ulice Zdíkova x
Komenského je navrženo na hranici pozemků p.č. 1972 a p.č. 1352/17 napojení malé uličky
větev B délky 37 m a napojení ulice Komenského, která je navržena k přetlakování (část větev
A a C). Za křižovatkou pokračuje směrem k ulici Alešova větev E STPE 110 délky 200 rn, která
je ukončena na pozemku p.č. 1352/1 na úrovni napojení na ulici Alešova. Větev C délky 160 m
je navržena v dimenzi STPE 63 a vede po druhé straně ulice Komenského až na její konec.
Větev D STLPE 63 navazující na větev C bude vedená po ulici Zdíkova p.č. 1352/1 a 155/1,
bude délky 80 m a bude ukončena na pozemku p.č. 1352/1 při hranici s pozemkem p.č. st. 138.
Při rekonstrukci budou vymístěny hlavní uzávěry plynu případně plynoměry na hranici pozemku
nebo na veřejně přístupné místo, resp. na přetlakovaných plynovodech a přípojkách vloženy do
HUP regulátory. Rušený plynovod bude dle možností přednostně odstraněn ze země. Pro
zásobování celého celku plynem po odpojení RS Hřbitovní bude nejprve sloužit náhradní
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zásobování tlakovým vozem s doregulací, umístěné na parcele č. 1 55/1 u RD Zdíkova č.p 18 a
později doregulace STL/NTL umístěná v zeleném pásu u chodníku ulice Komenského u
křižovatky p.č. 1352/17. Stavba plynovodu (zemní rýha) a přípojek: větev A km 0,000 0,096,
větev B km 0,000 0,037, větev C km 0,026 0,160, větev D km 0,000 0,080, větev E km
0,000
0,200. Změna stávajícího plynovodu a přípojek (přetlakováním původního potrubí)
včetně přípojek, která není předmětem řízení) se týká trasy: větev A km 0,096 0,493, větev
Al km 0,000 0,025, větev C km 0,000 0,026. Celková délka nových přípojek RE 100 SDR
11 je 142,5 m. Ochranné a bezpečnostní pásmo STL plynovodu je 1,0 m
—

—

—

—

—

—

—

—

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
13 odst.1
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 doručení tohoto oznámení, jinak k nim 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. Město Blansko může v územním řízení uplatnit
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení
podle
85 odst. 2 písm. a) 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 ktěmto podkladům, a to do 15
dnů od doručení tohoto oznámení. 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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Ing. Vlada ‘Slavíčková
referent oddělení stavebního řádu

pozn.: Pokračování je na další straně.
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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.

Vyvěšeno dne

.‘.

.

Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

.

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

Obdrží
zástupce žadatele (doručenka)
1. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ustí nad Labem J
‚

na vědomí
2. GAsAG spol. s r. o., IDDS: rvgp56y
sídlo: V Ujezdech č.p. 559/2, Medlánky, 621 00 Brno 21
další účastníci řízení vlastníci pozemků, na kterých je stavba umíst‘ována a ti kteří
mají jiné věcné právo k těmto pozemkům (doručenky)
3. město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko 1
4. Jiří Kadrmas, 9. května čp. 1182/17,67801 Blansko 1
5. Soňa Kadrmasová, 9. května č.p. 1182/17,67801 Blansko 1
6. Stěpán Komárek, 01. Blažka č.p. 312, Jestřebí, 679 02 Rájec-Jestřebí
7. Milan Šustek, Hořická č.p. 1847/7, 67801 Blansko 1
8. Ing. Hana Zvěřinová, Křižkovského čp. J 441/45, 678 01 Blansko 1
9. Rímskokatolická farnost Blansko, Komenského čp. 48/14, 678 OJ Blansko 1
JO. Zdeněk Válka, Zdíkova č.p. 1007/9,67801 Blansko 1
11. Renata Válková, Zdíkova č.p. 1007/9, 678 01 Blansko 1
12. Ing. Radim Chalupa, Husova č.p. 1995/42, 678 01 Blansko 1
13. Drahomír Kuchař, Rudice čp. 148, 67906 Jedovnice
14. Jan Musil, Mahenova č.p. 1244/14, 678 01 Blansko 1
15. “Svazek vodovodů a kanalizací“ města obcí, IDDS: dmrmzxa
sídlo: 17. listopadu čp. 138/14, 680 01 Boskovice
16. Štěpán Komárek, Komenského č.p. 326/30, 678 01 Blansko 1
17. Marie Komárková, Komenského čp. 326/30, 678 01 Blansko 1
18. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
19. Ing. Jiří Koukal, Zdíkova č.p. 52/1 6, 678 01 Blansko 1
20. Ing. Mária Koukalová, Zdíkova čp. 52/1 6, 678 01 Blansko J
21. Jaroslav Voráč, Zdíkova č.p. 53/18,67801 Blansko 1
-

ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků p.č. St. 5135, st.135/3, st.135/1, st.134, st.982, st.147/2, st.146,
st.148/1, st.132, st.148/J, st.132, 148/1, 183/3, 1392/7, 150/1, st.150/1, 173/2, st. 5359, 1777,
147/3, 182/1, 1352/39, 1389/24, 183/1, 183/6, 183/7, st.144, st.143/2, st.133, st.136, st.301,
st.151, st.150/2, 177/1, st.137/3, st.157, st.155/J, st.302, st.147, st.138, st.307/1
pozn.: Pokračování je na další straně.
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vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí
22. UPC Česká republika, sto., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova čp. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
23. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu čp. 138/14, 680 01 Boskovice
24. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
dotčené orgány (doručenky)
25. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky čp. 1316/1, 678 01
Blansko 1
26. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky č.p. 1316/1, 67801 Blansko 1
27. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, 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:
oznámení o zahájení územního řízení na stavbu STL plynovody, plynovodní přípojky
a rozvody plynu v Blansku na ulici Zdíkova, Komenského a Hořická, žadatel
GasNet, s.r.o.
—

