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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENĺ O POVOLENÍ VÝJIMKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
13 odst.1
písm. c) a 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále též “stavební zákon“) obdržel dne 27.06.2019 žádost, kterou
podala SP Mainoffice s.r.o., ICO 04178807, se sídlem nám. Svobody 171 1/8b, 67801 Blansko,
zastoupená Ing. Dagmar Gálovou, oprávněnou k podnikání pod IČO 06679706, Merhautova
924/J a, Černá Pole, 613 00 Brno 13. Předmětem žádosti bylo povolení výjimky Z ustanovení
25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů (dále též “OPy“). Výjimka se týká stavby: přístavba, nástavba a stavební
úpravy obchodního domu Družba v Blansku, č.p. 1711, nám. Svobody 8b na pozemku p.č.
st. 2389 v katastrálním území Blansko pro zřízení bytového domu. Dnem doručení žádosti
bylo zahájeno řízení o povolení výjimky.

Popis výjimky:
Dle ustanovení 25 odst. 4 OPy, jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro
bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší
z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů.
Navržená přístavba, nástavba a stavební úpravy obchodního domu č.p. 1711 na pozemku p.č.
st. 2329 v katastrálním území Blansko má být provedena takto:
• Nad stávající severní jednopodlažní částí budovy se provede dílčí nástavba druhého až
čtvrtého nadzemního podlaží, dále též “NP“. Tato nástavba bude mít půdorysné rozměry
20.43 x 6.42 a bude navazovat na stávající třípodlažní část, se kterou se funkčně propojí.
Její vzdálenost od bytového domu Bezručova č.p. 1570/1 na pozemku p.č. St. 2391 bude
12.11 m.
• Nad stávající třípodlažní částí budovy se provede nástavba 4.NP, i toto nadzemní podlaží
se funkčně propojí s nástavbou uvedou v předchozím bodu. Z východní, jižní a části
západní strany budovy se provede jako ustupující, tedy s menší zastavěnou plochou. Tím
dojde ke zvýšení maximální výšky budovy ze současných + 10.90 m (bez započítání
strojovny výtahu) na 14.00 m horní úroveň atiky ploché střechy.
-

• Veškeré prostory 2.NP, 3.NP i 4.NP budovy budou obsahovat byty, tyto budou pouze
doplněny několika nebytovými prostory.
Bude-li tedy výška budovy jako celku a tím I nástavby 2. až 4.NP nad severní jednopodlažní
části budovy zvětšena ze na 14.00 m, měla by být i vzdálenost této části stavby od nejbližšího
líce stávajícího bytového domu Bezručova č.p. 1570/1 nejméně 14.00 m. Ve skutečnosti však
dosáhne pouze hodnoty 12.11 m.
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Naopak není uvažováno s výškou stávajícího 10 podlažního bytového domu, protože
v protilehlé stěně projednávané změny stavby stávajícího obchodního domu nejsou navržena
žádná okna obytných místností.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad
oznamuje
v souladu s ustanovením 47 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále též “správní řád“) všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
správního řízení o povolení výjimky z OPy dle
169 odst.2 stavebního zákona. Jelikož jsou
stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení, upouští od ústního jednání a ohledání na místě.
Vedle stavebníka jsou účastníky správního řízení o povolení výjimky z OPV spoluvlastníci
budovy v Blansku, Bezručova čp. 1570/1, na pozemku p.č. St. 2391 v katastrálním území
Blansko. Jako účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nejpozději do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení. Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout
v kanceláři 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 při jednání se
stavebním úřadem písemnou plnou moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci
řízení nebo jejich zástupci povinni předložit platný průkaz totožnosti.
-

Jelikož jsou již shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, všichni účastníci řízení
také dle
36 odst.3 správního řádu dostávají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se
k těmto podkladům, a to do 10 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.
V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle 144 odst. 1 správního řádu, což
odůvodňuje oznámení o zahájení správního řízení formou veřejné vyhlášky ( 144 odst. 2 a 6
správního řádu).
MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Ing. Petr Šamonil
vedoucí oddělení stavebního řádu

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
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Obdrží:
žadatel (doručenka)
Ing. Dagmar Gálová, Merhautova Čp. 924/la, Černá Pole, 61300 Brno 13
zastoupení pro : SP Mainof[ice s.r.o., nám. Svobody 171 1/8b, 678 OJ Blansko 1
ostatní účastníci řízení (doručenĺ veřejnou vyhláškou)
spoluvlastníci budovy v Blansku, BezruČova Čp. 1570/l,
v katastrálním území Blansko

na pozemku p.Č. st. 2391

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
„oznámení o zahájení řízení o výjimce z požadavků na využívání území, změna stavby
obchodního domu Družba v Blansku, Č.p. 1711, nám. Svobody 8b na pozemku p.Č.
st. 2389 v katastrálním území Blansko pro zřízení bytového domu‘, žadatel, žadatel SP
Mainoffice s.r.o.
-
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