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SPOLEČNÉ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 02.04.201 9 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.
-

-

-

-

-

—

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství jako silniční
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 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), ve společném
územním a stavebním řízení vedeném podle
94] a následujících stavebního zákona
přezkoumal podle 94o stavebního zákona podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání
rozhodl takto:
Podle 94p odst. 1 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr
na stavbu:
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.
‚

‚
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Účastníkem řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále též „správní řád“) jsou město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko,
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu čp. 138/14, 680 01 Boskovice,
E.ON Distribuce, as., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
Ceské Budějovice, Ceská
telekomunikační infrastrukturaa.s., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha, GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ustí nad Labem.
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.

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,
881/43, 881/44, 881/45, 881/46, 881/4 7, 881/48, 881/49, 881/50, 881/65, 881/67, 881/68,
885/27, 885/66, 885/67, 885/68 v katastrálním území Blansko.

2.

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.

3.

Stávající místní komunikace s parkovacími stáními a souběžně pěší komunikace, včetně
přístupových chodníků kjednotlivým vchodům byt. domů č.p. 3 17 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 17, 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.
—

—

4.

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.

5.

Vozovka o celkové délce 220,68 m je navržena o šířce 6,0 m z toho 0,25 m vodící proužky
z betonových krajníků podél kolmých parkovacích stání a linií silničních obrubníků. Nově
navržená vozovka bude s krytem z asfaltového betonu střednězrnného.

6.

Oboustranně navazující kolmá parkovací stání osobních automobilů a motocyklů jsou
v délce 4,50 m (je uvažováno s převisem přídí parkujících automobÜů) a základní šířce 2,50
rn, krajní stání o min. šířce 2,75 rn a stání pro OTP 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 m dlažba),
přístupové komunikace kjednotlivýrn vchodům budou o šířce 1,50 m.

7.

Výškový rozdU 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 m.

8.

Zářez v zeleném pásu podél bytových domů č.o. 3 -17 bude mezi jednotlivými přístupovými
chodníky stabilizován gabionovýrni zídkami šířky 0,60 m a proměnné výšky 1,20 1,0 rn,
odstup od okraje pěší komunikace bude tvořen 0,25 rn širokým pásem mezi chodníkovým
obrubníkem a gabionovou zídkou, vysypaný hrubým kačírkem, příp. makadamem frakce
63-126 mm.
—

9.

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
—
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17 kontejnerů, vkm 0,16550—0,77050 vpravo: pro 2 kontejnery, vkm 0,17635— 0,781
30 vpravo: pro 2 kontejnery, v km 0,2 15 90 0,279 90 vpravo: pro 4 kontejnery).
—

10. Povrch chodníků, parkovacích stání a zpevněných ploch bude z betonové dlažby.
11. 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.
—

12. Součástí budou nově osazené stožáry veřejného osvětlení, jakož i kabelová síť a přeložka
dvou úseků kabelových tras NN, dále přeložka plynovodu a přepojení 5 přípojek plynu.
13. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. p. 4417, parc. č. 862/272, 862/273,
862/274, 8621275, 862/308, 862/309, 862/334, 865/37, 865/45, 865/51, 88 1/40, 881/4 1,
88 1/43, 88 1/44, 88 1/45, 88 1/46, 881/4 7, 88 7/48, 88 1/49, 88 1/50, 88 7/65, 88 1/67, 88 1/68,
885/27, 885/66, 885/67, 885/68 v katastrálním území Blansko, jakje zakresleno ve výkresu
č. 1. 1.2a část. D, v měřítku 1:200, SITUACE BLANSKO, ulice Kamnářská, rekonstrukce
místní komunikace který je součástí projektové dokumentace.
“,

14. Městský úřad Blansko vydal dne 02.04.2019 pod čj. 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.
—

—

15. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení uvedených v 79
odst. 2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní rozhodnutí, případně
územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou tvořit zařízení staveniště,
překročí parametry uvedené v
103 odst. I stavebního zákona, pak taková stavba
vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle
24e odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., O
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se stavby
zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací,
povolují pouze jako stavby dočasné. Veškeré zařízení staveniště bude odstraněno do doby
dokončení stavby.
16. Napojení na technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem:
plyn
přeložka NTL plynovodu
na stávající NTL plynovod na pozemcích parc. č.
885/67 a 88 1/41 v katastrálním území Blansko
veřejné osvětlení
nový kabelový rozvod, napájející všechny nové osvětlovací body,
bude napojen na stávající kabelové trasy na sídlišti Zborovce
komunikace
na stávající komunikace v Blansku, ul. Okružní na pozemcích parc. Č.
885/27 a 865/37 v katastrálním území Blansko
-

—

—

-

-

—

—

17. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou
autorizoval Miroslav Patočka, CKAIT 1001438; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
-

18. Stavebník a stavbyvedoucí jsou povinni uvést do souladu prostorovou polohu stavby
s ověřenou projektovou dokumentací, a to prostřednictvím vytyčení realizovaného úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem.

Čj.

MBK 29125/2019

str. 4

19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Vždy je třeba zajistit
ochranu zdraví a života osob na staveništi.
20. Stavebník prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Dále
prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
Po vytyčení stavby.
Po dokončení konstrukčních vrstev vozovky.
Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení celé stavby
-

-

-

21. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.04.2020.
22. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Bude viditelně označena štítkem o jejím povolení
(tabulka „Stavba povolena), který obdrží stavebník po nabyti právní moci tohoto
rozhodnutí. Tento štítek zde bude umístěn do vydání kolaudačního souhlasu.

-

23. Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit stavebnímu úřadu název, identifikační
číslo a sídlo stavebního podnikatele (viz 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který
bude stavbu provádět. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení
stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.
24. Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena údaje o vybraném
stavebním podnikateli.
25. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je
stavebník povinen zajistit činnost koordinátora BOZP podle ustanovení 14 a 15 zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
26. Po ukončení stavby budou provedeny terénní a sadové úpravy.
27. Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních
pozemků či staveb. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen
se předem s vlastníky dohodnout.
28. Před zahájením zemních prací bude v dostatečném časovém předstihu zajištěno vytyčení
všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby příslušnými správci sítí tak, aby
nedošlo k jejich případnému poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech nadzemních
i podzemních inženýrských sítí bude oznámeno jejich jednotlivým správcům.
29. Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů.
30. Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí budou
jednotlivě přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole pořízen zápis.
31. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství
podá stavebník u MěU Blansko, odboru komunální údržby přiznání k poplatku za užívání
veřejného prostranství.
32. Vozovky a veřejná prostranství nesmí být znečišt‘ovány, případné znečištění musí být
okamžitě odstraněno.
33. V případě omezení silničního provozu na místní komunikaci předloží stavebník návrh
přechodné úpravy dopravního značení s vyjádřením Policie ČR, Dl Blansko.
34. Během stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu.
35. Odpady vznikající při výstavbě budou přednostně využívány. V případě, že to nebude
možné, budou odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
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pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Doklady o odstranění odpadů budou
předloženy při kolaudaci stavby.
36. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovili ve svých závazných
stanoviscích:
A. MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, závazné stanovisko č.j. SÚ NS 76/2019-5226/2019/He
ze dne 28.01.2019, přeložení kabelů NN, přeložení kabelů elektronických komunikací,
kabely a stožáry veřejného osvětlení, zpevněné plochy a opěrné zdi
•

Stavba přeložení kabelů NN, přeložení kabelů elektronických komunikací, rozvody a
stožáry veřejného osvětlení, zpevněné plochy a opěrné zdi bude umístěna na pozemcích
parc. č. 862/308, 862/334, 881/50, 865/51, 881/48, 881/41, 881/43, 881/44, 881/67,
865/45, 881/45, 885/68, 885/66, 862/272, 881/40, 881/46, 881/47, 881/49, 885/67,
862/274, 862/309 a 862/275, tyto a všechny níže uvedené pozemky v katastrálním
území Blansko jak je níže popsáno a zakresleno v situačním výkrese č. 4 v měřítku 1
200 a situačním výkrese č. 1.1.2a v měřítku 1: 200 opatřeném autorizačním razítkem
Miroslava Patočky, CKAIT 1001438.
• Stavba čtyř zpevněných ploch pro konteinery navržená z betonové dlažby o celkové
výměře 137,90 m2 bude umístěna podél místní komunikace na pozemcích parc. č.
881/50, 885/68, 885/66, 865/45, 865/51, 862/334, 862/308 a 862/272 takto:
• zpevněná plocha určená pro 17 kontejnerů o výměře 97,55 m2, navržená vlevo ve
směru staničení podél místní komunikace, která navazuje na zpevněnou plochu před
krajní řadovou garáží na pozemku parc. č. st. 881/86, bude umístěná na pozemcích
parc. č. 881/50, 862/334, 862/308 a 862/272
• zpevněná plocha určená pro 2 kontejnery o výměře 11,20 m2, navržená vpravo ve
směru staničení podél místní komunikace, bude umístěná na pozemcích parc. č. 865/45
a 865/51
• zpevněná plocha určená pro 2 kontejnery o výměře 11,20 m2, navržená vpravo ve
směru staničení podél místní komunikace, bude umístěná na pozemcích parc. č. 885/68
a 885/66
•

zpevněná plocha určená pro 4 kontejnery o výměře 18,00 m2, navržená vpravo ve
směru staničení podél místní komunikace, bude umístěná na pozemcích parc. č. 881/50
a 885/68.
Jednotlivá kontejnerová stání budou ohraničena zábradlím z ocelových profilů s výplní
deskami z tahokovu.

•

Stavba osmi zpevněných ploch ze zatravňovacích tvárnic (tvárnice o rozměru 0,6 x 0,4 m
a ti. 0,1 m), každá plocha přibližně ve tvaru písmene „U, bude umístěná na pozemcích
parc. č. 881/40, 885/66, 881/44, 881/45, 881/46, 881/47, 881/48 a 881/49, a to mezi
jednotlivými novými přístupovými komunikacemi pro pěší před bytovými domy na
pozemcích parc. č. st. 3903, 3904 a 3318/5. Zpevněné plochy ze zatravňovacích tvárnic
budou šířky 0,4 m a budou umístěny vždy podél rubu osmi navržených gabionových zdí,
a to 0,05 m pod úrovní jejich zhlaví.

•

Stavba osmi qabionových zdí půdorysného tvaru přibližně písmene „U, šířky 0,60 rn,
výšky od 0,60 0,95 m nad upravený terén (UT) bude umístěná na pozemcích parc. č.
parc. č. 881/40, 885/66, 885/68, 881/44, 881/45, 881/46, 881/47, 881/48, 881/49 a
865/51. Gabionové zdi budou stabilizovat zářez zatravněného svahu mezi navrženou
komunikací pro pěší a průčelím bytových domů na pozemcích parc. č. st. 3903, 3904 a
3318/5.
Jednotlivé gabionové zdi budou umístěny podél navržené průběžné komunikace pro pěší
a současně mezi jednotlivými přístupovými komunikacemi do vchodů uvedených
bytových domů.
—
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zídka celkové délky 18,90 rn, výšky 0,75 m nad UT bude umístěná na pozemcích parc.
Č. 881/40 a 885/68
zídka celkové délky 14,50 rn, výšky 0,75 m nad UT bude umístěná na pozemku parc. Č.
885/66

•

zídka celkové délky 15,60 rn, výšky 0,75 m nad UT bude umístěná na pozemku parc. Č.
881/44

•

zídka celkové délky 16,90 rn, výšky 0,75 m nad UT bude umístěná na pozemku parc. č.
887 /45
zídka celkové délky 17,80 rn, výšky 0,95 m nad UT bude umístěná na pozemku parc. č.
881/46

•
•

zídka celkové délky 16,90 rn, výšky 0,95 rn nad UT bude umístěná na pozemcích parc.
Č. 881/47 a 865/51

•

zídka celkové délky 21,50 rn, výšky 0,95 rn nad UT bude umístěná na pozemku parc. č.
881/48
zídka celkové délky 18,60 rn, výšky 0,60 0,80 rn nad UT bude umístěná na pozemcích
parc. č. 881/49 a 865/57.

•

—

•

Stavba kabelů veřeného osvětlení včetně stožárů bude umístěna na pozemcích parc. Č.
885/66, 885/68, 885/67, 881/40, 865/45, 865/51, 881/44, 881/45, 881/46, 881/47, 881/48,
881/49, 862/334, 881/50, 862/274, 862/309, 862/272 a 862/275. Délka všech kabelů
bude 420,0 rn. Rozvody budou provedeny kabelem CYKY-J 4x16mrn2, který bude
smyčkově zapojen do stožárových rozvodnic nových osvětlovacích bodů. Bude
provedeno napojení stávajících sadových svítidel u bytových domů Kamnářská 1936/6 a
1 923/4. Budou použity žárově zinkované stožáry JB8 o výšce 7,9 rn nad terénem
s obloukovým výložníkem Ul. 2,0 m.

•

Jedna větev nového rozvodu veřeiného osvětlení (dále jen „VO) s celkem 8 novými
sloupy VO bude napojena ze stávající kabelové skříně v pilíři na pozemku parc. Č.
885/66 naproti bytovému domu na pozemku parc. Č. 3902 na ulici Kamnářská 1. Z
pozemku parc. Č. 885/66 bude trasa kabelu procházet přes pozemek parc. Č. 885/68 na
pozemek parc. Č. 885/67 a povede podél hranice tohoto pozemku, v jehož rohu bude
umístěn nový sloup VO, dál se trasa kabelu zalomí na pozemek parc. Č. 885/68 a bude
procházet po pozemku parc. Č. 881/40, na kterém bude umístěn nový sloup VO. Odtud
bude trasa kabelu přetínat opět pozemky parc. Č. 885/68, 885/66, 865/45 a povede až na
pozemek parc. Č. 88 1/44, na kterém bude umístěn nový sloup VO. Trasa kabelu povede
dál po tomto pozemku podél jeho hranice přes pozemek parc. Č. 865/51 a dál po
pozemku parc. Č. 881/45 podél jeho hranice; na pozemku parc. Č. 881/45 bude umístěn
nový sloup VO. Dál trasa kabelu povede stále podél hranice s pozemkem parc. Č. 865/51
a na pozemcích parc. Č. 887/46, 881/47, 881/48, 881/49, přes které trasa kabelu
povede, bude umístěn vždy jeden nový sloup VO. Naproti garáži na pozemku parc. Č. st.
881/78 bude trasa kabelu ještě odbočovat od nového sloupu VO na pozemku parc. Č.
881/47, kdy bude křížit místní komunikaci na pozemku parc. Č. 881/50 a na pozemku
parc. Č. 862/334 před uvedenou garáží bude kabel napojen na stávající kabely VO.

•

Druhá větev s celkem 4 novými sloupy VO bude napojena z nového sloupu VO na
pozemku parc. Č. 862/272 na křižovatce ulic Okružní a Kamnářská u bytového domu
Kamnářská 6. Trasa kabelu povede po uvedeném pozemku podél jeho hranice se
zalomením na hranici s pozemkem parc. Č. 881/50, na němž bude umístěn nový sloup
vO.
Dál bude trasa kabelu vedena po hranici pozemků parc. Č. 862/272 a 862/275, následně
ustoupí do pozemku parc. Č. 862/275, pak se trasa kabelu zalomí do pozemku parc. Č.
887/50, na kterém bude osazen nový sloup VO a odtud se dál trasa kabelu rozdělí
dvěma směry. Jedna trasa kabelu povede jižním směrem po pozemcích parc. Č. 862/274

Čj.
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a 862/275. Na pozemku parc. č. 862/275 bude kabel ukončen napojením na stávající
kabel VO. Druhá trasa kabelu bude odbočovat západním směrem přes pozemky parc. č.
862/272, 862/274 a 862/309 se zalomením opět na pozemek parc. č. 862/272, na kterém
bude umístěn nový sloup VO ve vzdálenosti 0,45 m od hranice s pozemkem parc. č.
881/50. Od tohoto sloupu VO se trasa kabelu vrací zpět na pozemek parc. č. 862/309 a
kabel je pak ukončen napojením na kabel stávající na pozemku parc. č. 862/274.
B. MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, závazné stanovisko čj. SÚ NS 22/2019-MBK
6878/2019/He ze dne 05.02.2019, přeložení NTL plynovodu a přepojení 5 přípojek plynu
•

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 865/45, 865/51, 881/40, 881/41, 881/43,
881/44, 881/45, 881/46, 881/47, 881/48, 881/49, 885/66, 885/67 a 885/68, tyto a všechny
níže uvedené pozemky v katastrálním území Blansko jak je níže popsáno a zakresleno v
situačním výkrese č. 502 v měřítku 1: 250 opatřeném autorizačním razítkem Ing. Marka
Hladného, ČKAIT 1003735. Jedná se o přeložení části plynovodu o cca 1,5 m směrem
od stávajícího plynovodu do plánované komunikace pro pěší (chodníku).

•

Přeložka plynovodu bude provedena z trub PE100 o dimenzi dn225x12.8 SDR 17.6 v
délce 201 ‚64 m. Na trase přeložky plynovodu dojde k přepojení 5 ks stávajících NTL
plynovodních přípojek DN 80 ocelových. Tyto přípojky budou přepojeny v úseku od nové
polohy přeloženého plynovodu po napojení na stávající potrubí z mat. PEJOO o dimenzi
dn9Ox5.2 SDR 17.6 v celkové délce 30,09 m. Rušené části plynovodu budou odpojeny,
odplyněny a zaslepeny. Nadzemní příslušenství plynovodu bude odborně demontováno
a odstraněno.

•

Napojení nové části plynovodu z PEIOO na stávající ocelové potrubí DN 200 bude
provedeno na pozemku parc. č. 885/67 (počátek nové trasy plynovodu) ve vzdálenosti
5,62 m a 3,30 m od hranic s pozemkem parc. č. 885/68, oba pozemky včetně všech níže
uvedených v katastrálním území Blansko, naproti bytovému domu na ul. Kamnářská 3.
Odtud se trasa plynovodu zalomí jižním směrem a bude procházet přes pozemek parc.
č. 885/68 na pozemek parc. č. 881/40, kde povede podél hranice pozemku 885/68 ve
vzdálenosti 3,62 m dál na pozemek parc. č. 885/66. Zde se trasa plynovodu zalomí
směrem východním na pozemek 865/45 a bude vzdálena 9,62 m od hranice s
pozemkem parc. č. 881/50. Dál bude trasa plynovodu procházet přes pozemky parc. č.
881/44, 881/45, 881/46, 881/47, 881/48 až na okraj pozemku parc. č. 881/49. Plynovod
bude procházet přes pozemek parc. č. 881/45 v min. vzdálenosti 1,62 m od hranice s
pozemkem parc. č. 865/51 a přes pozemek parc. č. 881/47 bude procházet v min.
vzdálenosti 1,85 m od hranice s pozemkem parc. č. 865/51. Trasa plynovodu se
v západním rohu pozemku parc. č. 881/49 zalomí jižním směrem a projde přes pozemek
parc. č. 865/51 na pozemek parc. č. 881/44, kde bude probíhat ve vzdálenosti 5,5 m od
hranice s pozemkem parc. č. 865/51. Následně se trasa plynovodu zalomí a přiblíží na
4,25 m k hranici s pozemkem parc. č. 865/51, překříží pozemek parc. č. 881/43 s
ukončením na pozemku parc. č. 881/41, v místě napojení na hlavní řad plynovodu
vzdáleném 5,5 m od hranice s pozemkem parc. č. 865/51 a současně vzdáleném 4,0 m
od hranice s pozemkem parc. Č. 88 1/43.

•

Přepojení přípojek plynu se týká částí přípojek umístěných takto: na pozemku parc. Č.
881/40 kde je nová část přípojky délky 5,5 m, na pozemku parc. č. 881/45 nová část
přípojky délky 5,25 rn, na pozemku parc. Č. 881/47 nová část přípojky délky 5,9 m, na
pozemku parc. Č. 881/48 nová část přípojky délky 6,25 m a na pozemcích parc. Č.
88 1/49 a 865/51 je umístěna nová část přípojky celkové délky 7,25 m.
-

-

-

-

C. MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, stanovisko č.j. MBK 367/2019 ze dne 02.01 .2019,
z hlediska ochrany přírody a krajiny:
•

dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou chráněny před
poškozením v souladu s normou ČSN 839061 ochrana stromů, porostů, a vegetačních
ploch při stavebních pracích;
—

Č.j.
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•

při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému
úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky (např. ukládáním odpadů,
stavebních materiál, vjížděním stavebních strojů mimo místo stavby apod.);

•

stavební práce budou prováděny v souladu s předloženou projektovou dokumentací
stavby.

•

V případě kácení dřevin rostoucích mimo les, pro účely stavebního záměru
povolovaného v územním řízení musí vlastník pozemku, na kterém tyto dřeviny rostou,
požádat zdejší orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska dle
8 odst. 6
zákona. Náležitosti žádosti upravuje
4 odst. 1 Vyhlášky MŽP ČR č.18912013 Sb.,
kterou upravují některá ustanovení zákona.

D. MěÚ Blansko, odboru ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK 7319/2019 ze dne 07.02.2019,
z hlediska odpadového hospodářství
•

Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě
v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s odpady ( 39 odst. J zákona o odpadech), a dále doklady o využití / odstranění odpadů
v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro
konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené projektové
dokumentaci, jako podmínku kolaudace.

•

Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo
kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru
životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů od ukončení prací.

37. Při provádění stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
38. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
komunikací a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:
• E.ON Distribuce, a.s., vyjádření Zn. D8610-16283271 ze dne 18.10.2018, J3476816292856 ze dne 04.01 .2019
• GridServices, s.r.o., vyjádření Zn. 5001839174 ze dne 03.01.2019
• Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, vyjádření čj. 1087/18 ze dne
27.02.2019
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření čj. 810076/18 ze dne 02.01 .2019
• UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. JurK00087/19 ze dne 17.01.2019
• Alf servis, s.r.o., vyjádření čj. V-006/2018 ze dne 24.10.2018
39. Po ukončení prací v termínu stanoveném v tomto rozhodnutí bude ve smyslu
122
stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační
souhlas bude podána na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů; bude obsahovat i předepsané přílohy, zejména pak
protokol o vytyčení všech staveb (přeložení NTL plynovodu, kabelových rozvodů VO,
déle vše komunikac zpevněných ploch, opěrných zdí) ověřený úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem
geometrický plán se zakreslenou stavbou (komunikac zpevněných ploch, opěrných
zdí), potvrzený katastrálním úřadem
geodetické zaměření provedené stavby (inženýrských sítí)
výchozí revizní zprávy el. zařízení
revizní zpráva plynového zařízení
doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
-

-

-

-

-

-

-
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dokumentace skutečného provedení stavby 2 x (jen pokud dojde k odchylkám proti
tomuto rozhodnutí nebo ověřené projektové dokumentaci).
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

40. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejména pak
dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
stavební deník
-

-

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla povolena, pak může být započato až na základě
kolaudačního souhlasu vydaného po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Užívání uvedené stavby fyzickou nebo právnickou osobou bez kolaudačního souhlasu popř.
kolaudačního rozhodnutí je přestupkem podle 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona. Za
uvedené jednání se ukládá pokuta do 1 000 000 Kč.
Odůvodnění
Dne 02.04.2019 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad žádost o vydání
společného povolení na stavbu: 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, 88 1/40,
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. Žádost podalo město
Blansko, ICO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.
-

-

-

-

-

—

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 05.04.2019 oznámil zahájení
společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.
Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu umístění a
provádění, upustil ve smyslu 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního
jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy proti
umístění stavby, projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo
požadavkům dotčených orgánů nejpozději do 15 dnů Od doručení tohoto oznámení. Ve stejné
lhůtě měly sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.
Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle
94k
stavebního zákona vycházel stavební úřad z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s
ohledem na její konstrukci, výšku, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků. Dále přihlédl k
předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Z těchto
hledisek pak přiznal postavení účastníka řízení pouze
-

-

-

-

-

dle písm. a) stavebníkovi, který je též vlastníkem pozemků se stavbou

—

město Blansko,

dle písm. b) městu Blansko, jelikož záměr leží na území města Blansko,
dle písm. c) vlastníku stavby (NTL plynovodu): GridServices, s.r.o.,
dle písm. d) tomu, kdo má jiné věcné právo k pozemkům stavby: „Svazek vodovodů a
kanalizací‘ měst a obcí, E.ON Distribuce, a.s. (zastoupená E.ON Česká republika, s. r. o.),
GasNet, s.r.o. (zastoupená GridServices, sto.), Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle písm. e) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno; jde o pozemky parc. č. 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 č.p.
1986), 3903 (BD č.p. 2014), 3904 (BD čp. 2015), 3318/5 (BD č.p. 2020), 2836 (BD č.p.
1923), 2837 (BD čp. 1936)
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dle písm. e) jde rovněž o vlastníky a správce dotčených komunikací a inženýrských sítí:
město Blansko, E.ON Ceská republika, s. r. o., „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,
GridServices, s.r.o., Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., Vodárenská akciová
společnost, as., UPC Česká republika, Alf servis, s.r.o.,

kteří jediní by mohli být umístěním, prováděním a následným užíváním stavby přímo dotčeni.
Všechny uváděné pozemky leží v katastrálním území Blansko, adresní údaje účastníků řízení
jsou v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.
V průběhu společného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v
94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a
s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že stavební záměr je v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou
dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a
se závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů nebo stavebního zákona. Dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a
v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné
vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby
vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího
užívání stavby.
Žádost byla doložena následujícími závaznými stanovisky (bez stanovených podmínek)
neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
• závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, odd. silničního hospodářství, čj. SÚ
SH S 9/2019-4402/2019/Bí ze dne 24.01.2019
• závazné stanovisko HZS JM kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-7-96/2POKR-2018 ze dne 12.12.207 9
• závazné stanovisko KHS JM kraje, územního pracoviště Blansko, č.j. KHSJM
70346120181BK1H0K ze dne 28.12.2018
• závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje, čj. UP NS 592/2018-MBK 11401/2019/Re ze dne 25.02.2019
• vyjádření Policie ČR Dl Blansko, čj. KRPB-18809-2/ČJ-2019-060106-TES ze dne
12.03.2019
Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených komunikací a
inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní vztah
mezi těmito subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou
zezávazňovány.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění, povolení a
provedení stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení
nebyly podány.
V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle 144 odst. 1 správního řádu, což
odůvodnilo oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky dle 144 odst. 2
správního řádu a vydání stavebního povolení rovněž touto ediktální formou, viz 144 odst. 6
správního řádu.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu JM kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Dnem doručení rozhodnutí doručovaného formou veřejné vyhlášky je přítom 75. den ode dne
vyvěšení na úřední desce. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, vjakém rozsahu rozhodnutí
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napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, Jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům územního
řízení uvedeným v 94k písm. a) až d) stavebního zákona doručeno jednotlivě. K novým
skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne Jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl
uplatnit již dříve.
Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Toto společné
povolení pozbude platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.
Stavebník se upozorňuje, že provedení a následná kolaudace podmiňujícího vedení technické
infrastruktury jsou nezbytnou podmínkou pro možnost kolaudace stavby $0 101 zpevněné
plochy kontejnerů TK0 a separovaného odpadu umístěné a povolené tímto povolením.
-

ľ

cý\

ľ,

Ing. Petra Reisiglova v.r.
vedoucí stavebního úřadu

\

-
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Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 75 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.
Vyvěšeno dne

...c

Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

.

..

.C

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Přílohy
ověřená dokumentace stavby
štítek “Stavba povolena“
-

-

Přílohy obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. Město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 67801 Blansko, INV
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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 Čp. 2157/6, 370 49 České Budějovice
3. “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
sídlo: 17. listopadu Čp. J 38/14, 680 01 Boskovice
4. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská Čp. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
5. Ceská 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 Čp. 2014), 3904 (BD
Čp. 2015), 3318/5 (BD Čp. 2020), 2836 (BD Čp. 1923), 2837 (BD Čp. 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 Ceská republika, s.r.o., Závišova Čp. 502/5, 140 00 Praha
Alf servis, sto., Okružní Čp. 2269/17, 678 OJ Blansko
dotčené orgány
6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova Čp. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno
7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí Čp. 1991/22, 678 01 Blansko
8. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Obvodní oddělení
policie Blansko, doravní inspektorát Blansko, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31,67801 Blansko
9. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pracoviště nám. Republiky č.p. 1316/1,
678 01 Blansko
10. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, pracoviště nám. Republiky Č.p. 131 6/1, 67801 Blansko
11. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu, pracoviště nám.
Republiky Č.p. 1316/1, 67801 Blansko, pí Iveta Henková

Dále obdrží
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“ společné
povolení, žadatel město Blansko
—

—

—

