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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne J 6.07.2019 podala Obec Vilémovice, IČO 00637211, Vilémovice 18, 679 06 Jedovnice,
kterou zastupuje Petr Odehnal, ICO 73796433, Zahradní 676, 679 06 Jedovníce, žádost o
vydání společného povolení stavby: komunikace pro pěší, autobusová zastávka v průtahu
obcí Vilémovice na pozemcích St. p. 100/1, parc. č. 51/1, 63/1, 67/2, 67/3, 68/1, 68/2, 69/1,
69/2, 73/1, 658/1, 658/20, 658/21, 751/3, 1104/J, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/8, 1122/1,
1125/3, 1126, 1128/1, 1135, 1360, 1362/3, 1364v katastrálním území Vilémovice u Macochy.
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Jelikož předložená žádost s projektovou dokumentací neposkytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, vyzval Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení
silničního hospodářství k její úpravě a doplnění a současně řízení usnesením č.j. SU SH PR
40/2019-MBK 39237/2019/Pa z 25.07.201 9 přerušil. Požadované doplnění bylo provedeno dne
13.08.2019, kdy je ve společném územním a stavebním řízení pokračováno.

Popis stavby:
Je navržena nová komunikace pro pěší podél silnic 11/373, 111/37921 a komunikace na
pozemcích parc.
J 122/1 a 51/1 v k.ú. Vilémovice u Macochy. Povrch komunikací bude
z betonové zámkové dlažby. V blízkostí nevyužívané autobusové zastávky na silnici 111/37921
je navržen nasvětlený střední dělící ostrůvek se šířkou 2,92 m a šířkou jednotlivých jízdních
pásů 3,75 m. Od této nevyužívané zastávky je navržen chodník šířky 1 ‚5 m lemovaný
betonovými silničními obrubníky a bude ukončen u RD č.p. 90, kde je navrženo místo pro
přecházení. Celková délka chodníku bude 144,36 m. Další chodník je navržen na pravé
straně podél zahrad od budovy čp. 150 po RD č.p. 79. Celková délka chodníku bude 175,89
m. Nový chodník je navržen podél místí komunikace od RD č.p. 30 podél pravé strany silnice
11/373 ve směru do obce Vilémovice a ukončen bude u stávající komunikaci k RD č.p. 155.
Součástí návrhu je výšková úprava stávajících vjezdů na přilehlé pozemky. Celková délka
chodníku bude 230,53 m. V místě stávajícího autobusového ostrůvku je navrženo nové
nástupiště a 3 podélná parkovací stání. Napojení autobusového ostrůvku je řešeno novým
přechodem pro chodce a místem pro přecházení. Na silnici 11/373 je u pozemku parc. č. 63/1
v k.ú. Vilémovice u Macochy navržen střední dělící ostrůvek šířky 1,5 m a šířkou jednotlivých
jízdních pásů 3,5 m.
.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad příslušný podle 40 odst. 1 zákona č. 13/1 997 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 jen „stavební zákon),
oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení.
Vzhledem k tornu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští ve
smyslu 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy nejpozději do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení (dnem doručení je 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce). Ve
stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám nebo důkazům nebude přihlédnuto.
Osoba, která je účastníkem řízení podle 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a
zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního předpisu, může v řízení
uplatňovat námitky v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Učastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek.
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, ato 15 dnů
Od doručení tohoto oznámení. To se netýká stavebníka, pokud bude jeho žádosti v plném
rozsahu vyhověno a účastníků, kteří se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdali.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Městského úřadu
Blansko, odboru stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8 17 hod.
-

Pověřený
při plnění
zjišťování
správního

zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí nebo opatření.

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.

ĚSTSý ÚŘAD
678 0 BLANSKO

Ing. Antonín Paděra
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Č.j.

MBK 41639/2019

str. 2 (celkem 4)

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

Doručí se:
Žadatel (doručenka)
Petr Odehnal, Zahradní č.p. 676, 679 06 Jedovnice
zastoupení pro: Obec Vilémovíce, Vilémovice 18, 679 06 Jedovnice

Účastníci řízení (doručenky)
Tomáš Musil, Vilémovice č.p. 100, 67906 Jedovnice
Miroslav Musil, Vilémovice č.p. 740, 679 06 Jedovnice
Alois Musil, Vilémovice č.p. 123, 679 06 Jedovnice
Oto Svoboda, Mošnova č.p. 2176/1 9, Zidenice, 61500 Brno
Eva Hrazdírová, Vilémovice č.p. 93, 679 06 Jedovnice
Hana Němcová, Vilémovice č.p. 26, 679 06 Jedovnice
Mgr. Jiří Grim, Skalice č.p. 231, 738 01 Frýdek-Místek
Jiří Krejčí, Vilémovice Čp. 33, 679 06 Jedovnice
Jan Pšikal, Bezručova Č.p. 1273!23a, 678 01 Blansko
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
GridServices, s.r.o., ID DS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/1 4, 680 01 Boskovice
-

Ostatní účastníci řízení (veřejná vyhláška)
Vlastnící pozemků parc. Č.: st. p. 111, 112, 714, 115, 100/2, 31, 32, 33/1, 180, 181, 169, 175/2,
175/1, 157, parc. č. 1104/9, 759/2, 758/2, 1104/6, 754/4, 754/5, 753/2, 753/3, 47/2, 1120/2, 42,
43, 41, 37, 36, 32, 1119/1, 1120/1, 1118/2, 1118/1, 1362/2, 7363, 1137/2, 763/2, 765/2, 768/2,
769/2, 774/2, 1138/2, 813/38, 813/39, 813/37, 49, 1348, 1342, 1122/2, 1095/1, 1332, 1349,
52/1, 51/4, 51/2, 51/5, 1359, 1123, 1124, 57, 58/2, 67/1, 69/3, 73/9, 658/22, 658/25, 747 v
katastrálním území Vilémovice u Macochy
ti, kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno
-

Dotčené orgány (doručenky)
Agentura ochrany přírody a krajiny CR, Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa CHKO
Moravský kras, ID DS: ngbdyqr
sídlo: Svitavská č.p. 2300/29, 678 01 Blansko 1
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Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát,
IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 678 01 Blansko 1
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1, 678 01 Blansko
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky č.p. 1316/1,67801 Blansko 1
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko 1
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Blansko,
IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Cerná Pole, 602 00 Brno 2
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:
komunikace pro pěší, autobusová zastávka v průtahu obcí Vílémovíce, žadatel
Obec Vilémovice.
—

-
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