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USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
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, 678 01 Blansko,
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 Ing. Dagmar Gálové, oprávněná
k podnikání Od ICO 06679706, Merhautova 924/la, 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
měla týkat stavby : přístavba, nástavba a stavební úpravy obchodního domu Družba
v Blansku, č.p. 1711, nám. Svobody Bb na pozemku p.č. st. 2389 v katastrálním území
Blansko pro zřízení bytového domu.
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení vedené podle
169 stavebního zákona.
Oznámení o zahájení řízení provedl stavební úřad dne 08.07.2019 pod č.j. SU MBK
35820/2019/Sa.
V průběhu řízení však obdržel stavební úřad dne 05.08.2019 sdělení, ve kterém bere žadatel
zpět svoji podanou žádost o povolení výjimky.
Stavební úřad z tohoto důvodu podle

66 odst.l písm.a) správního řádu správní řízení

za

S

t a v u J e.

Odůvodnění
Vezme-li žadatel zpět podanou žádost (u více žadatelů musí se zpětvzetím souhlasit ostatní
žadatelé), stavební úřad správní řízení dle 66 odst.1 písma) správního řádu zastaví.
V průběhu správního řízení vzala společnost SP Mainoffice s.r.o. zpět svoji žádost o povolení
výjimky z OPy pro stavbu : přístavba, nástavba a stavební úpravy obchodního domu Družba
v Blansku, č.p. 1711, nám. Svobody 8b na pozemku p.č. st. 2389v katastrálním území Blansko
pro zřízení bytového domu.
Na základě výše uvedených skutečností Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad rozhodl
tak, Jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení
Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
(dnem doručení ediktální formou Je 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce) ke Krajskému
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úřadu JM kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního
úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, vjakém rozsahu usnesení napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu
předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Odvolání však nemá
odkladný účinek.
K novým skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení
nemohl uplatnit již dříve.

Ing. Petra Reisiglová
vedoucí odboru stavební úřad
v.z. Ing. Petr Samonil

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

Doručí se:
Žadatel (doručenka)
Ing. Dagmar Gálová, Merhautova čp. 924/la, Černá Pole, 61300 Brno 13
zastoupení pro: SP Mainoffice s.r.o., nám. Svobody 1711/Bb, 67801 Blansko 1
ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
spoluvlastníci budovy v Blansku, Bezručova čp. 1570/l, na pozemku p.č.
v katastrálním území Blansko

St.

2391

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
„usnesení o zastavení řízení o výjimce z požadavků na využívání území, změna stavby
obchodního domu Družba v Blansku, čp. 1711, nám. Svobody Bb na pozemku p.č.
st. 2389 v katastrálním území Blansko pro zřízení bytového domu‘, žadatel, žadatel SP
Mainoffice s.r.o.
-

