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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 20.08.2018 podala obec Lipůvka, iČo 00280569, Lipúvka 146, 679 22 Lipůvka,
v postavení účastníka řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále též “správní řád“), kterou zastupuje Pam Arch s.r.o., IČO
26289491, Vránova 1241/3, Rečkovice, 621 00 Brno 21 žádost ovydání rozhodnutí o
umístění stavby. Předmětem žádosti byla stavba: Zpevněných ploch pro přístup, příjezd a
parkování před Základní školou v Lipůvce, nazvanou: Předprostor ZS Lipůvka,
Lipůvka č.p. 194, na pozemcích parc. Č. 55011, 82016, 822, 826, 827 v katastrálním
území Upůvka. Dnem doručení bylo zahájeno územní řízení.
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“), přezkoumal podle 90 stavebního zákona
podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání vydává podle 79 odst.1 a
92 odst.1
stavebního zákona a
9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí o umístění stavby
Projekt nazvaný „Předprostor ZŠ Lipůvka‘ řeší prostor před vstupem do základní školy
s přesahem do současné školní zahrady, v podobě zpevněných ploch pro pěší, pro
parkování automobilů, včetně úpravy autobusové zastávky a zpomalovacích prahů na
místní komunikaci.

Pro umístění stavby se stanoví
1.

tyto

podmínky

Řešení předprostoru zahrnuje:
-

-

Úprava tvaru průjezdné, pojízdné komunikace vedoucí k hlavnímu vstupu do
základní školy v Šíři 4,5 m, s využitím jednoho stávajícího a jednoho nově
navrženého sjezdu. Komunikace je obloukového tvaru, je umístěná na pozemku
parc.č. 826 a navazuje na hlavní schodiště vedoucí k hlavnímu vstupu do budovy.
úpravu chodníků, jejich návaznost na vstupní parter školy. Jedná se o obloukový
chodník umístěný v západní části pozemku na parc.č. 826 a 827. Je zde zahrnut
přímý chodník vedoucí od autobusové zastávky na parc.č. 826 a chodníky navazující
na již povolenou vstupní část z východní strany s návazností na bezbariérovou

rampu šíře 2,Om. V místě křížení s pojízdnou plochou budou chodníky opatřeny
dlažbou se signálními, hmatnými prvky.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

nový záliv pro parkování autobusu o velikostí 40,Ox 3,0 rn, který vznikne rozšířením
místní komunikace na parcč. 550/1 a je umístěn v prostoru mezi vjezdem a
výjezdem průjezdné komunikace a na úrovni pozemků parc.č. J 726/3 a 1126/4. Je
umístěn na pozemku parc.č. 826.
z důvodu vybudování zálivu pro zastavení autobusu je nutno přeložit sloup NN do
volného prostoru před ZŠ Lipůvka. Přeložka není součástí tohoto územního
rozhodnutí.
přístřešek autobusové zastávky u zálivu pro autobusy na parcč. 826 a přilehlá
zpevněná plocha. Přístřešek bude umístěn u zálivu pro autobus, vjeho západní
části.
Upravený původní sjezd z místní komunikace k parkovišti umístěnému v jihovýchodní
části řešeného území na pozemku parc.č. 826. Sjezd má šíři 7m je umístěn 18,0 m
od zpomalovacího prahu na východní straně a 7,5 m od nově navrženého sjezdu
průjezdní komunikace, vedoucího ke vstupu základní školy.
Parkoviště je umístěné na parc.č. 826 a 822, 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 rn, 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. To je umístěno v blízkosti
bezbariérového přístupu ke škole. Z komunikace na parc.č. 820/6 bude přístupných
deset kolmých parkovacích stání o velikosti 2,5 x 5,5 rn, celkový rozměr 25,60 x 5,5
rn. V místě kolmých parkovacích stání bude komunikace rozšířena na Šíři 6,0 m.
Celková plocha parkoviště je 25,66 x 5,5 m. Celé parkoviště lemuje chodník, na
parc.č. 822, ze západní strany (šíře 1,5 m) a ze severní strany, Šíře 1,6 m).
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 místě nových zpevněných ploch bude vedení České telekomunikační infrastruktury
uloženo do chrániček, v místě provádění prací na pozemní komunikaci bude
provedena chránička vedení plynu.
Zpevněné plochy budou odvodněny do podzemního vsaku o objemu 15,5 m3
umístěného na parc.č. 822, v blízkosti parkoviště. Skládá se z vsakovacích boxů o
rozměrech 0,8x0,SxO,32m, celková velikost vsakovacího zařízení bude 12,8 x 4,Ox
0,32m.
V prostoru před základní školou na parc.č. 826 budou odstraněny některé dřeviny.
Jedná se o 3ks douglaska tisolistá, lípa malolistá, 2x smrk ztepilý, lx borovice
lesní,lx borovice černá, Jx bříza bělokorá.

2.

Stavba bude umístěna tak, jak je výše popsáno a zakresleno v koordinačním situačním
výkresu č. C.3, v měřítku 1:250, který je součástí ověřené dokumentace stavby.

3.

Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 550/1,
820/6, 822, 826, 827 v katastrálním území Lipůvka.

4.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 59 7/2006 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

Čj. MBK 31 929/2019

str. 2

rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou
tvořit zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v
103 odst. 7 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.
5.

Při projektové přípravě stavby a při vlastní realizaci budou respektovány podmínky
stanovené v závazných stanoviscích dotčených orgánů:
A.

POLICIE ČR, územního odboru Blansko, DI Blansko, vyjádření čj. KRPB-1401422/CJ-201 8-060 1 06-MAL ze dne 79.06.2018
• Vlastní návrh místní (trvalé) úpravy provozu bude předmětem samostatné
dokumentace a samostatného stanoviska. V případě, že realizací stavby dojde
k omezení provozu na pozemních komunikacích, je třeba dle ustanovení 77 odst.3
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve změně
pozdějších předpisů v dostatečném časovém předstihu předložit návrh
přechodného dopravního značení.

B.

MěÚ Blansko, odboru ŽP, stanovisko čj. MBK 24996/2018 z 27.06.2018
• S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou
v odpadovém hospodářství. O bezpečné likvidaci všech odpadů musí mít stavebník
stavební dodavatel doklady, které na vyžádání předloží oprávněným orgánům na
úseku životního prostředí či ke kolaudaci stavby.
-

• Z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu 11 odst.3 zákona č. 201/2012 Sb., O
ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) s výše uvedenou
stavbou souhlasíme při dodržení příslušných ustanovení zákona a ustanovení
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přístupné úrovni znečišt‘ování a jejím zjišt‘ování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona.
C.

MěÚ Blansko, odboru ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK
z 07.08.2018 souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF

30091/2018/832

-

• Odnětí zemědělské půdy m 0,0665 ha pro stavbu- komunikace, parkovací stání a
chodník v k.ú. Upůvka se uděluje ve prospěch Obec Lipůvka (dále jen stavebník).
—

• Souhlas k odnětí ZP se uděluje pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze
využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí
zůstat odnímaná půda i nadále součástí ZPF.
• Za trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku parc. č. 822 v katastrálním území
Lipůvka nebude předepsán odvod ve smyslu ustanovení
11 a odst.7 písm.b
zákona č. 334/1 992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v rámci tohoto bodu dále též
„zákon“).
• Před započetím stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy, dle
zpracovaného projektu bilance skrývky ornice. Skrývka bude provedena z plochy
665 m2 do hloubky 0,20 rn, celkem bude skryto cca 133 m3. Sejmutá ornice bude
uložena na mezideponii části pozemku v blízkosti výstavby. Bude udržována
v bezplevelném stavu a chráněna proti zcizení. O činnostech souvisejících se
skrývkou, přemístěním, uložením, rozprostřením, ochranou a ošetřováním
skrývaných kulturních vrstev se povede pracovní deník, v němž se uvedou všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání
těchto zemin. Po ukončení výstavby bude zajištěno hospodárné využití sejmutých
kulturních vrstev půdy, budou využity na ozelenění, na terénní a sadové úpravy
pozemků dotčených výstavbou..
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• Zemědělská půda nesmí být odňata zemědělské výrobě dříve, než nabude právní
moci rozhodnutí (stavební povolení) podle stavebního zákona.
• Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka
Katastrální úřad pro JM kraj, Katastrální pracoviště Blansko, vyřadí zastavěnou a
zpevněnou část pozemku parc. č.822 v katastrálním území Lipůvka ze ZPF.
• Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se
stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro výše
uvedený záměr, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu
(27) ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují,
odvody se stanoví podle 1 1. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí
oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází
z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.
D.

Obecní úřad Lipůvka, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny,
závazné stanovisko čj. LipU5O/2019 ze dne 13.02.2019, závazné stanovisko,
souhlas kácením stromů.
• Žadateli se podle 8 odst. 6 a 9 zákona o ochraně přírody ukládá provedení
náhradní výsadby v rozsahu dle projektu pro stavbu: Předprostor ZŠ Lipůvka na
pozemcích parc.č. 822,826,a 827 a jejich následnou údržbu.

E.

MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení silničního hospodářství,
stanovisko čj. SÚ SH S 146/2018-42340/2018/Bíze dne 07.11.2018

závazné

• Místo, na kterém je přímo umístěn zpomalovací práh musí být řádně vyznačeno
dopravním značením a přímo osvětleno veřejným osvětlením.
• Všechna opatření pro regulaci rychlosti musí být vyznačena dopravním značením a
vhodně osvětlena veřejným osvětlením.
6.

Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
komunikací a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejích ochrany:
• Obecní úřad Lipůvka vyjádření ze dne 30.06.2018
‚

• Obecní úřad Lipůvka vyjádření k projektu ze dne 11.02.2019
‚

• E.ON Servisní s.r.o. vyjádření o existenci zařízení zn.D8610-162333305 z 19.02.2018
• E.ON Česká republika, s.r.o., Podmíněný souhlas se stavbou a činností v ochranném
pásmu zařízení DS zn. J34768-1 6251494 z 13.06.2018
• GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001670253

Z

15.02.2018

• GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001721918 z 07.06.2018
• Vodárenská akciová společnost,
z 17.07.2018
• Vodárenská akciová
z 17.01.2019

společnost,

a.s.,
as.,

divize
divize

Boskovice, vyjádření čj.
Boskovice,

vyjádření

čj.

366/18
19N

• Česká telekomunikační infrastruktura as., vyjádření čj. 539649/18 z 15.02.2018
• Česká telekomunikační infrastruktura as., podmínky ochrany vedení zn.539649/18POS z 29.05.2018
7.

K provádění staveb:
•

Stavba zpevněných pojízdných ploch, chodníků, autobusového ostrůvku, zvýšených
zpomalovacích prahů a parkoviště podléhá vydání stavebního povolení, příslušným
orgánem je MěÚ Blansko, stavební úřad, odd. silničního hospodářství.
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•

Stavba přeložky sloupu NN podléhá vydání samostatného územního rozhodnutí,
příslušným orgánem je MěU Blansko, stavební úřad, odd. stavebního řádu.

•

Stavba osvětlení zvýšených prahů, podléhá vydání samostatného územního
rozhodnutí, příslušným orgánem je MěU Blansko, stavební úřad, odd. stavebního řádu.
8. Žádost o stavební povolení bude podána na formuláři dle přílohy č. 9 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bude obsahovat i zde uvedené
přílohy.
9. Žádost o územní rozhodnutí na přeložku sloupu NN bude podána na formuláři dle
přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bude obsahovat
i zde uvedené přílohy.
10. Žádost o územní rozhodnutí na umístění veřejného osvětlení bude podána na
formuláři dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Bude obsahovat i zde uvedené přílohy.
11. Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení dopravních staveb je určen ve
vyhlášce č. 146/2008 Sb.
12. Obsah projektové dokumentace pro územní rozhodnutí určuje příloha Č. I vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě
-

bude na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních
právních předpisů

Odůvodnění
Dne 20.08.2018 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby: Zpevněných ploch pro přístup, příjezd a parkování před
Základní školou v Lipůvce, nazvanou: Předprostor ZŠ Lipůvka, Lipůvka Čp. 194 na
pozemcích parc. Č. 550/1, 820/6, 822, 826, 827 v katastrálním území Lipůvka. Žádost podala
obec Lipůvka, ICO 00280569, Lipůvka 746, 679 22 Lipůvka, kterou zastupuje Pam Arch
s.r.o., ičo 26289491, Vránova 1241/3, ŘeČkovice, 627 00 Brno 21.
Jelikož předložená žádost s dokumentací nebyla úplná a neposkytovala dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby, byl žadatel dne 07.09.2018 vyzván k doplnění a
odstranění vad žádosti a územní řízení bylo usnesením Čj. SÚ PR 208/207 8-33545/2018/Ba
přerušeno. Nezbyl.né rozhodnutí o povolení výjimen bylo vydáno 07.01.2019, rozhodnutí
nabylo právní moci dne 26.01.2019. Nezbytné rozhodnutí o povolení připojení sousední
nemovitosti k místní komunikaci bylo vydáno a nabylo právní moci dne 15.04.2079. Zádost
byla doplněna dne 15.04.2019, kdy bylo v řízení pokračováno.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením Č.j. SÚ/MBK 24987/2019/Ba ze dne
10.05.2019 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům
řízení. Vzhledem k tornu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu
umístění, upustil ve smyslu 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Stanovil, že
účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy proti umístění stavby
nebo požadavkům dotčených orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve
stejné lhůtě měly sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.
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Okruh účastníků řízení byl vymezen podle 85 stavebního zákona s ohledem na konstrukci,
výšku, hmotu, a odstupy navržené stavby od okolních hranic pozemků.
Zahrnuje:
-

podle odst.1 písm.a), b) žadatele a, Obec Lipůvka, Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka

podle odst.2 písm.a) vlastníky pozemků, na kterých má být stavba provedena; Obec
Lipůvka, Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka
podle odst.2 písm.b) osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním řízením přímo
dotčeno; jde o vlastníky bezprostředně sousedících (mezujících) pozemků
Všechny
uváděné pozemky leží v katastrálním území Lipůvka, adresní údaje účastníků řízení jsou
v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.
Vlastník pozemku parc.č. 1129/19 Jiří Kovář, parc.č. 817/1 Tomáš Červák, parc.č. 816 Jiří
Macák, parc.č. 816 Stanislava Macáková, parc.č. 1126/18 Miroslav Kučera, parc.č. 1126/2
Ing. Ivo Pospíšil, parc.č. 1126/2 Renata Pospíšilová, parc.č. 1126/3 Mgr. Jan Zajíc, parc.č.
1126/15 Tomáš Tichý, parc.č. 1126/15 Martina Tichá, parc.č. 1126/23 Marie Blažková,
parc.č. 1126/23 Jiří Blažek, parc.č. 1726/23 Libuše Paulíková, parc.č. 829 Mgr. Martin
Kristýn, parc.č. 1126/4 JUDr. Vladimír Kristýn,
-

.

-

podle předchozí odrážky jde také o vlastníky a správce dotčených komunikací,
inženýrských sítí.

Dle posouzení stavebního úřadu jde o úplný výčet osob, které by mohly být umístěním
stavby přímo dotčeny.
V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v 86 a 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a posoudil stanoviska a důkazy. Zjistil, že umístění stavby je v souladu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (zejména s obecnými požadavky
na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř.
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle stavebního
zákona.
Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími a závaznými stanovisky (bez stanovených
podmínek) neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
• rozhodnutí MěÚ Blansko, stavebního úřadu, odd. silničního hospodářství, stanovisko
č.j.SU SH S 156/2018-48427/2018/Bí ze dne 14.012.2078, souhlasné stanovisko pro
vydání povolení výjimek z vyhlášky č. 398/2009 S. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z přílohy č. 2 vyhl, čI. 7.1.2 a Příl. C. 2
vyhl. CI 3.1.
• rozhodnutí Obecní úřad Lipúvka o povolení připojení sousední nemovitosti k místní
komunikaci čj. LIPU1O9/2019 ze dne 15.04.2019.
• rozhodnutí MěÚ Blansko, stavebního úřadu, odd. stavební úřad, č.j. SÚ RŠ 6/207 97154/2019/Ba z 07.01.2019 povolení výjimek z vyhlášky č. 398/2009 S. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z přílohy č. 2
vyhl, Čl. 1.1.2 a Příl. Č. 2 vyhl. ČI 3.1.
• závazné stanovisko HZS JM kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-768/2POKR-2018 ze dne 27.06.2019
• závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení ÚP a RR jako orgánu
územního plánování č.j. UP NS 330/2018-29552/2018/Sj ze dne 02.08.2018.
-
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Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto
rozhodnutí. Na závazností podmínek ve výše uvedených rozhodnutích se tímto územním
rozhodnutím nic nemění.
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 žadatelem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou
zezávazňovány.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily navrženému umístění
stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení nebyly
podány.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení (dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15. den ode dne vyvěšení na úřední
desce) ke Krajskému úřadu JM kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu,
podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, vjakém
rozsahu rozhodnutí 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 takovém počtu stejnopisů, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným
v 27 odst.1 písm.a) správního řádu doručeno jednotlivě. K novým skutečnostem uvedeným
v odvolání se přihlédne Jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve.

Ing. Petra Reisiglová
vedoucí stavebního úřadu
v z. Ing.arch. Jiří Kouřil y. r
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.
Vyveseno dne

.:

Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

.

.i .‘;9‘

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 položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 17.06.2019.
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Přĺlohy
Ověřená dokumentace (obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
-

Obdrží
žadatel (doručenka)
1. Pam Arch s.r.o., IDDS: fc6r5w3
sídlo: Vránova čp. 1241/3, Rečkovice, 621 00 Brno 21
zastoupení pro: obec Lipůvka, IDDS: g53bc2x
sídlo: Lipůvka čp. 146, 679 22 Lipůvka
ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)
2. Jiří Kovář, nar.dne 21.04.1972, vlastník pozemku parc.č. 1729/19v kú. Lipůvka, doručení
veřejnou vyhláškou, důvod: zrušen trvalý pobyt na území ČR
ostatní účastníci řízení (doručenky)
3. Tomáš Červák, Lipůvka Čp. 387, 67922 Lipůvka
4. Jiří Macák, Lipůvka čp. 157, 67922 Lipůvka
5. Stanislava Macáková, Lipůvka čp. 157, 67922 Lipůvka
6. Miroslav Kučera, Věstonická Čp. 4289/1 2, Zidenice, 628 00 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. 1542/1, Rečkovice, 621 00 Brno 21
10. Tomáš Tichý, Lipůvka čp. 404, 679 22 Lipůvka
11. Martina Tichá, Lipůvka č.p. 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 č.p. 412, 679 22 Lipůvka
15. Mgr. Martin Kristýn, Lipůvka Čp. 464, 679 22 Lipůvka
16. JUDr. Vladimír Kristýn, Lipůvka Č.p. 380, 679 22 Lipůvka
17. EON Distribuce, as., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2751/6, České Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
18. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
19. Ceská telekomunikační infrastruktura as., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská Čp. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
20. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská čp. 499/7, Zábrdovice, 60200 Brno 2
zast.pro GasNet, s.r.o.,Klíšská Čp. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem J
dotčené orgány (doručenky)
21. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky čp. 1376/7,67801
Blansko 1
22. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, pracoviště
nám. Republiky č.p. 1316/1, 67801 Blansko 1 (Bí)
23. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky č.p. 1316/1,67801 Blansko 1
24. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí Čp. 1991/22, 678 01 Blansko 1
25. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního
inženýrství BM a BO, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
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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:
Uzemní rozhodnutí na stavbu zpevněných ploch pro přístup, příjezd a parkování před
Základní školou v Lipůvce, žadatel obec Lipůvka, kterou zastupuje Pam Arch s.r.o..
—

-.
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