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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 15.07.2019 podala Marie Altrichter, nar. 28.02.1968, trvale bytem Kobližná 32/11, Brnoměsto, 602 00 Brno 2, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Předmětem žádosti
byla stavba oplocení jižní hranice pozemku p.č. 1265 v katastrálním území Těchov
v Blansku Ceškovicích, u rekreační chaty č.e. 56.
-

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. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí o umístění uvedené stavby
Postavení účastníka řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále též “správní řád“) náleží Marii Altrichter jako žadatelce a současně
vlastníku pozemku parc. č. 1265 v katastrálním území Těchov s navrženou stavbou.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky
1.

Oplotí se celá jižní hranice pozemku p. Č. 1265 v k. ú. Těchov. Oplocení bude provedeno
z drátěného poplastovaného pletiva výšky 2.0 m na ocelové sloupky do betonových
prefabrikovaných patek. Bude doplněno dvoukřídlou vjezdovou bránou šířky 4 m
tvořenou ocelovým rámem s drátěnou výplní.

2.

Stavba bude umístěna jak je výše uvedeno a zakresleno v koordinačním situačním
výkresu v měřítku 1: 250, který je součástí ověřené dokumentace stavby.

3.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 59 1/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů.

4.

K provádění stavby : Stavba oplocení nepodléhá vydání stavebního povolení ani
provedení ohlášení. Lze ji realizovat po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí.
Následné užívání této stavby je možné ihned po jejím řádném dokončení.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní mocí. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude stavba prokazatelně zahájena.
Odůvodnění
Dne 15.07.2019 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby : oplocení jižní hranice pozemku p.č. 1265 v katastrálním
území Těchov v Blansku Ceškovicích, u rekreační chaty č.e. 56. Žádost podala Marie
Altrichter, nar. 28.02.7968, trvale bytem Kobližná 32/li, Brno-město, 60200 Brno 2.
-

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 25.07.2019 oznámil zahájení
územního řízení 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 k jejímu 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.
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 písma) žadatelku, Marii Altrichter
podle odst.i písm.b) město Blansko, jelikož záměr leží na území města Blansko
podle odst.2 písma) vlastníka pozemku, na kterém má být stavba provedena; jde
o žadatelku Marii Altrichter
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 p.č. 1216
(město Blansko), 1259 (Silvie Neugebauerová) a 1266/2 (Alena Chalupová a Ing. Ivo
Safář)
podle předchozí odrážky jde také o neznámého vlastníka el. kabelu na pozemku p.č.
7216 v k.ú. Těchov, jižně od pozemku p.č. 1265

Dle posouzení stavebního úřadu jde o úplný výčet osob, které by mohly být umístěním
stavby přímo dotčeny. Všechny uvedené pozemky leží v katastrálním území Těchov, adresní
údaje účastníků řízení jsou v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.
V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v
86 a
90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a posoudil
stanoviska a důkazy. Zjistil, že umístění stavby je v souladu s vydanou územně plánovací
dokumentací, cíli a úkoly územního plánování (zejména s charakterem území, s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území). Zjistil rovněž, 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.
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.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 75 dnů ode dne jeho
doručení (dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15. den ode dne vyvěšení na úřední
desce) ke Krajskému úřadu 3M 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 s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. K novým skutečnostem
uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již
dříve.

Ing. Petra Reisiglová v.r.
vedoucí odboru stavební úřad

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

o‘19

Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
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. e) ve výši 1 000 Kč byl zaplacen dne 28.08.201 9.

Přílohy pro žadatelku (po nabytí právní moci)
J x ověřená dokumentace
1 x neověřená dokumentace (vrácení výtisku zaslaného navíc)
-

-

Doručí se:
Žadatelka (doručenka)
1. Marie Altrichter, Srbská Čp. 1813/13, Brno-Královo Pole, 61200 Brno 12
trvalý pobyt: Kobližná Čp. 32/11 Brno-město, 602 00 Brno 2
‚

Rozdělovník pokračuje na další straně
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Další účastníci řĺzení (doručenky)
2. město Blansko, nám. Svobody Čp. 32/3, 678 01 Blansko 1
3. Sílvie Neugebauerová, Stamicova Čp. 288/3, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
4. Alena Chalupová, Chelčického Čp. 7178/32,67801 Blansko 1
5. Ing. Ivo Safář, Milénova Čp. 126/2, Lesná, 638 00 Brno 38
Zbývající účastník řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
6. stavebnímu úřadu neznámý vlastník el. kabelu na pozemku p.č. 1216 v k.ú. Těchov,
jižně od pozemku p.č. 1265
Dále obdrží
7. 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 o umístění stavby oplocení jižní hranice pozemku p.č. 1265
v katastrálním území Těchov v Blansku
Ceškovicích, u rekreační chaty Č.e. 56,
žadatelka Marie Altrichter
—

-
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