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STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 16.01 .2019 podala společnost HOPA Group s.r.o., Ičo 29213967, Klepačov 235, 678
01 Blansko 1, kterou zastupuje společnost RIZNER, s.r.o., iČO 26228807, Rožmitálova
2511/15, 678 01 Blansko žádost o stavební povolení na stavbu: bytový dům v Blansku
Nad Certovkou bytový dům A2 na pozemku p.č. 639/58 v katastrálním území Blansko.
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění
uvedené stavby vydal Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad dne 27.9.2017 pod čj. SU
UR 178/2017-29495/2017/Tra nabylo právní moci dne 27.2.2018.
-

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“), podanou žádost přezkoumal podle 111
stavebního zákona. Na základě tohoto přezkoumání rozhodl, že uvedená stavba se podle
115 stavebního zákona a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje.
Popis stavby
Bytový dům “A2“ SO 004 má navrženou zastavěnou plochu 649 m2, obestavěný prostor
bytového domu je 12 863 m3 a bude obsahovat 39 bytových jednotek.

1.PP obsahuje: 17 x komoru, 8 x garážové stání (jednotlivá garážová stání jsou propojena
dveřními otvory s chodbou v 1.PP), kotelnu, kočárkárnu, místnost se záložními zdroji
(akumulátory), místnost s měřením (elektro), úklidovou místnost, schodiště a výtah.
1.NP obsahuje 12 x komoru, 2x byt 1+kk (ozn. 111, 117) s celkovou užitnou plochou 35,2
m2, 2x byt 2+kk (ozn. 112, 116) s celkovou užitnou plochou 47,1m2, lx byt 2+kk (ozn. 113) S
celkovou užitnou plochou 53,4 m2, 2x byt 2+kk (ozn. 114, 115) s celkovou užitnou plochou
54,0 m2, schodišt‘ový prostor, schodiště, výtah a chodbu.
2.NP obsahuje: 2x byt 1+kk (ozn. 121,127) s celkovou užitnou plochou 33,2 m2, 2x byt 3+kk
(ozn. 122, 126) s celkovou užitnou plochou 79,3 m2, lx byt 2+kk (ozn. 723) s celkovou
užitnou plochou 53,4 m2, 2x byt 2+kk (ozn. 124, 125) s celkovou užitnou plochou 54,0 m2,
2x komoru, schodišt‘ový prostor, schodiště, výtah a chodbu.

3.NP obsahuje: 2x byt 2+kk (ozn. 731, 137) s celkovou užitnou plochou 43,6 m2, 2 X byt
3+kk (ozn. 132, 136) s celkovou užitnou plochou 79,3 m2, 1 x byt 2+kk (ozn. 133) s celkovou
užitnou plochou 53,4 m2, 2x byt 2+kk (ozn. 734, 135) s celkovou užitnou plochou 54 m2, 2x
komoru, schodišťový prostor, schodiště, výtah a chodbu.
4.NP obsahuje: 2X byt 1+kk (ozn. 741, 147) s celkovou užitnou plochou 33,2 m2, 2x byt 3+kk
(ozn. 142, 146) s celkovou užitnou plochou 79,3 m2, lx byt 2+kk (ozn. 143) s celkovou
užitnou plochou 53,4 m2, 2x byt 2+kk (ozn. 744, 145) s celkovou užitnou plochou 54,0 m2 a
2 x komoru, schodišťový prostor, schodiště, výtah a chodbu.
5.NP obsahuje: 2x byt 1+kk (ozn. 151, 157) s celkovou užitnou plochou 43,6 m2, 2x byt 3±kk
(ozn. 752, 156) s celkovou užitnou plochou 79,3 m2, lx byt 2+kk (ozn. 153) s celkovou
užitnou plochou 53,4 m2, 2x byt 2+kk (ozn. 754, 155) s celkovou užitnou plochou 54,0 m2 a
2x komoru, schodišt‘ový prostor, schodiště, výtah a chodbu.
6.NP obsahuje lX byt 4+kk (ozn. 161) s celkovou užitnou plochou 95,1 m2, lx byt 4+kk (ozn.
164) s celkovou užitnou plochou 96,1 m2, 2x byt 2+kk (ozn. 162, 163) s celkovou užitnou
plochou 63,3 m2, 2 x komoru, schodišťový prostor, schodiště, výtah a chodbu.
Stavba bytového domu je navržena v příčném nosném stěnovém systému a pilířů v
modulové vzdálenosti 7,2 m + 3x7,8m + 7,2m, které vytváří jednotlivé sekce. Stavba bude
založena na plošných základových pasech. Nosné stěny jsou navrženy z tvárnic
POROTHERM ti. 365, 300 a 250 mm. Část obvodových stěn v 1.PP bude provedena z
betonových bednících tvárnic s výztuží. Stropy jsou navrženy jako železobetonové příčně
armované monolitické desky. Ztužení staveb je zajištěno monolitickými stropy, výtahovou
šachtou a schodišt‘ovými stěnami. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic a bude
doplněno o kontaktní zateplovací systém z minerální vaty ISOVER NF 333 v ti. 120 a 220
mm. Mezibytové příčky jsou navrženy z AKU keramických tvárnic, ostatní dělící příčky jsou
navrženy z dělících příčkovek. Zastřešení stavby je navrženo plochou střechou s vnitřním
odvodněním, spádové plochy jsou navrženy ze stabilizovaného polystyrenu, střecha bude
zateplena polystyrenem EPS 150 S STABIL v min. ti. 300 mm.

Postavení účastníka řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále též “správní řád“) náleží stavebníkovi, kterým je společnost HOPA
Group s.r.o., ICO 29213967, Klepačov 235, 678 01 Blansko a který má k pozemku parc. č.
639/58 v k.ú Blansko právo stavby zapsané v katastru nemovitostí a vlastníku pozemku
s navrženou stavbou, tedy vlastníku pozemku parc.č. 639/58 v k.ú. Blansko
město
Blansko.
—

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou
autorizovali Ing. Petr Tkadlec (CKAIT 130998) a Ing. arch. Jaroslav Sevčík, (CKA
07482); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.
2. Stavebník a stavbyvedoucí jsou povinni uvést do souladu prostorovou polohu stavby
s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Napojení na technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem:
• elektrická energie napojení stavby bytového domu „A2“ na přípojku NN, která byla
umístěna v územním rozhodnutí ze dne 27.9.2017 pod č.j. SÚ ÚR 178/201729495/20 1 7/Tr
• plyn napojení stavby bytového domu „A2“ na přípojku plynu, která byla umístěna
v územním rozhodnutí ze dne 27.9.2017 pod č.j. SÚ ÚR 178/2017-29495/2017i7r
• voda napojení stavby bytového domu „A2“ na přípojku vody, která byla umístěna
v územním rozhodnutí ze dne 27.9.2017 pod čj. SÚ ÚR 178/2017-29495/2017/Tr
-

-

-
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•

•

•

odpadní vody napojení stavby bytového domu „A2“ na přípojku odpadní kanalizace,
která byla umístěna v územním rozhodnutí ze dne 27.9.2017 pod čj. SU UR
178/2017-29495/207 7/Tt
srážkové vody
napojení stavby bytového domu „A2 na přípojku srážkové
kanalizace, která byla umístěna v územním rozhodnutí ze dne 27.9.207 7 pod čj. SU
UR 178/2017-29495/201 7!Tr
komunikace napojení stavby bytového domu „A2 na obslužnou komunikaci, která
byla umístěna v územním rozhodnutí ze dne 27.9.207 7 pod čj. SU UR 178/207 729495/2017/Tt a je předmětem samostatného stavebního povolení
-

-

-

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Vždy je třeba zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Budou provedena opatření v souladu s výsledky měření půdního radonu dle
96
vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve
znění pozdějších předpisů.
6. Stavba bude vybavena účinnou ochranou před bleskem. Před realizací musí být
proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších
ochranných opatření stavby. Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se
přednostně zřídí základový zemnič.
7. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. J nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Veškeré zařízení staveniště bude odstraněno do doby dokončení
stavby. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení uvedených v 79
odst.2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní rozhodnutí, případně
územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou tvořit zařízení staveniště,
překročí parametry uvedené v
103 odst. 1 stavebního zákona, pak taková stavba
vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle
24e odst.3 vyhlášky č. 507/2006 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.
8. Stavebník prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Dále
prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby;
a) Provedení základových konstrukcí stavby
b) Provedení 1 .PP bytového domu
c) Provedení hrubé stavby
d) Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení celé stavby.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2022.
10. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Bude viditelně označena štítkem ojejím povolení
(tabulka “Stavba povolena“), který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Tento štítek zde bude umístěn do vydání kolaudačního souhlasu.

-

11. Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit stavebnímu úřadu název, identifikační
číslo a sídlo stavebního podnikatele (viz 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který
bude stavbu provádět. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení
stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.
72. Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena‘ údaje o vybraném
stavebním podnikateli.
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13. Budou-Ii na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je
stavebník povinen zajistit činnost koordinátora BOZP podle ustanovení 14 a 15 zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů.
14. Vytápění stavby bytového domu je navrženo plynovými kotli osazenými v kotelně. Jedná
se o dva kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 162-85, každý o výkonu max. 85
kW.
15. Venkovní omítka bude provedena v kombinaci přírodní bílé barvy, šedé barvy a olivové
barvy.
16. Po ukončení stavby budou provedeny sadové úpravy.
17. Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních
pozemků či staveb. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen
se předem s vlastníky dohodnout.
18. Před zahájením zemních prací bude v dostatečném časovém předstihu zajištěno
vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby příslušnými správci sítí tak,
aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech
nadzemních i podzemních inženýrských sítí bude oznámeno jejich jednotlivým správcům.
19. Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů.
20. Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí budou
jednotlivě přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole pořízen zápis.
21. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství
je třeba podat u MěÚ Blansko, odboru komunální údržby přiznání k poplatku za užívání
veřejného prostranství.
22. Vozovky a veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění musí být
okamžitě odstraněno.
23. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky,
stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních:

které stanovili ve svých závazných

A. MěÚ Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, závazné stanovisko čj.
SH S 108/2014-31769/2014/Bíze dne 30.9.2014
Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišt‘ování pozemních komunikací, v
případě znečištění bude ihned proveden jejich úklid tak, aby nedocházelo k
ohrožování bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců.
V případě, že bude stavbou omezen silniční provoz, požádá zhotovitel stavby před
realizací stavby naše oddělení silničního hospodářství o stanovení přechodného
dopravního značení.
Na komunikacích nebude skladován žádný stavební materiál, mechanizmy ani
výkopek.
-

-

-

B. MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, stanovisko č.j. MBK 897/2019 ze dne 4.1.2019
Dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou chráněny před
poškozením v souladu s normou CSN 839061
ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích
Stavební práce budou prováděny v souladu s předloženou projektovou dokumentací
stavby
V případě kácení dřevin rostoucích volně mimo les, v souvislosti se stavbou, musí
vlastník pozemku, na kterém tyto dřeviny rostou, požádat zdejší odbor o vydání
závazného stanoviska dle
8 odst. 6 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti upravuje 4 odst. 1 vyhlášky MZP
ČRč. 189/2013 Sb..
-

—

-

-
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C. MěÚ Blansko, odboru ŽP, závazné stanovisko čj. MBK 38772/2015/321 ze dne
4.11.2015 souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF:
-

•

Za trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku parc. č. 639/1 v katastrálním území
Blansko bude pro uvedenou stavbu o výměře 0,8342 ha, stavebníkovi (případně
jeho právnímu nástupci) předepsán ve smyslu ustanovení 11 zákona odvod.
Podle přílohy č. 4 vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění
pozdějších předpisů, je základní cena zemědělských pozemků s BPEJ
(bonitovanou půdně ekologickou jednotkou):
3.40.78 stanovena ve výši 1,24 Kč (vynětí 280 m2)
3.32.44 stanovena ve výši 4,51 Kč (vynětí 8 056 m2)
3.68.11 stanovena ve výši 1,42 Kč (vynětí 6 m2)

•

Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů, jsou pozemky s přiřazenou B REJ:
3.40.78, 3.32.44, 3.8.11 zařazeny do V. třídy ochrany, při výpočtu byl použit
koeficient třídy ochrany 3.
Při výpočtu nebyla byla použita ekologická váha vlivu podle části B zákona.
V souladu s ust. 9 zákona se výše odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF
vymezuje pouze orientačně (na podkladě doloženého výpočtu odvodů) ve výši
110 065,-Kč.

•

Konečná výše odvodu bude stanovena podle 71 odst. 2 zákona.
Odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF se dle ust. 11b odst. 1 zákona platí
jednorázově.
Povinný k platbě odvodů je povinen postupovat dle:
11 odst. 4 písm a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas
s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (21), a to do 1 roku ode dne
jeho platnosti,
17 odst. 4 písm. b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě
zahájení další etapy záměru, a to nejpozději do l5ti dnů před zahájením
11 odst. 5 Povinný k platbě odvodů podle 11 a odst. 3 je povinen orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech
oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to
do I měsíce od této změny.
11 odst. 6 Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový
povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1
měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů
zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní mocí rozhodnutí, kterým je
povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.
-

-

-

-

•

Před započetím stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy, dle
zpracovaného projektu bilance skrývky ornice. Skrývka bude provedena z plochy
8 345 m2 do hloubky 0,10 m, celkem bude skryto cca 835 m3. Sejmutá ornice
bude uložena na mezideponii v blízkosti výstavby v katastrálním území Blansko.
Bude udržována v bezplevelném stavu a chráněna proti zcizení. O činnostech
souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložení, rozprostřením, ochranou a
ošetřováním skrývaných kulturních vrstev se povede pracovní deník, v němž se
uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzeni 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 v katastrálním území
Blansko.
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•

Zemědělská půda nesmí být odňata zemědělské výrobě dříve, než nabude právní
mocí rozhodnutí (stavební povolení) podle zákona č. 783/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

•

Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka,
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko vyřadí
zastavěnou a zpevněnou část pozemku parc. č. 639/7 v katastrálním území
Blansko ze zemědělského půdního fondu.

D. MěÚ Blansko, odboru ŽP, závazné stanovisko čj. MBK 48072/2018 z 12.12.2018,
z hlediska ochrany ovzduší
Stacionární zdroje budou provozovány v souladu s technickými podmínkami
stanovenými výrobcem zařízení a bude zajištěna jeho pravidelná údržba, servis a
revize.
Spalováno bude pouze zemní plyn.
Plynové kondenzační kotle budou umístěny v souladu s projektovou dokumentací,
která je zpracována pro územní řízení společností Arch-Z-studio Zlín, Ing. arch.
Jaroslav Sevčík, Kamenná 3857, 670 01 Zlín, IC: 415 78 007
V rámci výstavby investičního záměru provozovatele budou realizována účinná
opatření omezující a snižující prašnost. Doprava související s výstavbou
umíst‘ovaných objektů bude vedena, pokud to umožní dopravní obslužnost, mimo
zastavěnou část obce. Provozovatel zřídí a v době nepříznivých klimatických
podmínek v průběhu výstavby zdroje bude provozovat místa očisty vozidel a
mechanizačních prostředků, která budou vyjíždět ze stavby zdroje na veřejné
komunikace. Provozovatel bude dále provádět pravidelné čištění areálových
komunikací za účelem minimalizace sekundárního uvolňování již usazených tuhých
znečišt‘ujících látek do ovzduší, skrápění kritických míst a zaplachtování nákladů, aby
došlo k eliminaci větrné a jiné eroze deponovaných zemin a sypkých stavebních
materiálů. Doprava při výstavbě bude optimalizována z hlediska vytížení vozidel i
dopravních tras, při delším zastavení vozidel budou vypínány jejich motory.
-

-

-

-

E. MěÚ Blansko, odbor ŽP, závazné stanovisko čj. MBK 48072/2018 ze dne 12.12.218
podle 79 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů zákon o odpadech
Stavebník předloží doklad o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě
v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s odpady ( 39 odst. 1 zákona o odpadech) a dále doklady o využití I odstranění
odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a
to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené
projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby
(záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží
stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí ve lhůtě do 30
dnů od ukončení prací
—

-

F. KHS JM kraje, územní pracoviště Blansko, závazné stanovisko čj. KHSJM
70338/2018/BK/HOKm, sp.zn. S-KHSJM 02768/2017 ze dne 28.12.2078
Bude provedeno měření hluku u stávajícĺ zástavby před zahájením stavby a
dokončení stavby pro doložení změny ekvivalentních hladin akustického tlaku
v denní i noční době v chráněném venkovním prostoru staveb stávající bytové
zástavby.
Po dokončení stavby bude provedeno měření hluku z provozu veškerých zdrojů
hluku, které byly předmětem hodnocení v hlukové studii (Hluková studie „Blansko
bytové domy Nad Certovkou
hodnocení hluku dopravy v okolí, hodnocení
provozního hluku bytových domů‘, vypracoval Petr Siška, KOMPRAH, s.r.o.,
Masarykova 141, Modřice kdatu 26.11.2014). Měření bude provedeno vtěch
nejbližších dotčených chráněných venkovních prostorech staveb, které byly
předmětem výpočtů v hlukové studii a to pro ověření dodržení předpokládané
-

-

—

—
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-

výsledné hladiny hluku v dotčených chráněných venkovních prostorech staveb,
vyjádřené jako ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq,T) v denní a noční
době, vyplývající z ustanovení
72 odst. 1 a 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
V případě výstavby záměru v etapách bude měření hluku prováděno po dokončení
jednotlivých etap, které mají být uvedeny do užívání
Po provedeném měření budou protokoly s výsledky měření hluku předloženy na KHS
JmK

24. Při provádění stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších
předpisů.
25. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:
• GridServices, s.r.o., vyjádření Zn. 5001835982 z 77.12.2018
• Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, vyjádření Zn. 1034/18 ze dne
10.1.2019
26. Příjezd a výjezd ze staveniště bude zajištěn po ulici Nad Čertovkou. Pro dopravu
stavebního materiálu budou používány nákladní automobily s hmotností maX. 25t.
Doprava sypkých hmot bude prováděna převážně v kontejnerech, balená či na
zaplachtovaných nákladních autech. Dopravní rychlost pro vozidla dopravující stavební
materiál bude omezena na 30 km/h. Vozidla stavby a stavební mechanizmy budou
v době nutných přestávek vypínat motory. Na stavbě budou používána vozidla a
mechanizmy v dobrém technickém stavu. Převoz ornice v rámci staveniště bude rovněž
prováděn na zaplachtovaných korbách nákladních automobilů na místo mezideponie,
která bude umístěna v jihozápadní části staveniště.
27. V případě suchého a větrného počasí budou zavedena opatření ke snížení prašnosti na
staveništi, a to skrápěním prašných ploch vodou či zakrýváním prašných ploch plachtami.
28. Podél západní strany staveniště budou provedeny odvodňovací rigoly se sedimentačními
jímkami, a to východně před stávajícím žlabem u řadových garáží. Vody z rigolu budou
svedeny do sedimentační jímky. Budou provedena opatření, aby nedocházelo ke splachu
zeminy Či sypkého stavebního materiálu ze staveniště zejména na stávající komunikaci
ul. Jasanová a na stávající stavby řadových garáží podél východní strany ul. Jasanové
(ohrazení skládek zeminy či sypkého materiálu pevnou zábranou, řádné svahování
materiálu apod.).
29. Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy (zejména při provádění
zemních prací, nakládce a odvozu výkopku) budou prováděny v pracovní dny v době
8:00 19:00 hod, ve dnech pracovního volna od 8:00 do 16 hod, ve dnech pracovního
klidu nebudou uvedené stavební práce prováděny.
—

30. Po ukončení prací v termínu stanoveném v tomto rozhodnutí bude ve smyslu
122
stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační
souhlas bude podána na formuláři dle přílohy Č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění pozdějších předpisů; bude obsahovat i předepsané přílohy, zejména pak
protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
geometrický plán se zakreslenou stavbou, potvrzený katastrálním úřadem
výchozí revizní zpráva elektroinstalací a eI. zařízení
revizní zpráva hromosvodů revizní zpráva hromosvodů, pokud budou zřizovány
revizní zpráva plynového zařízení
zápis o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a přípojky
zápis o zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace a přípojky
-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

zápis o tlakové a topné zkoušce ústředního topení
revizní zpráva spalinové cesty
kniha výtahu
doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby
doklad o kontrole provozuschopnosti zařízení autonomní detekce a signalizace požáru
doklad o kontrole provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů
doklady o montáž funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti výrobků
s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnost včetně dokladů
potvrzujících oprávnění k montáži (viz požárně bezpečnostní řešení)
doklad s výsledky alespoň týdenních integrálních měření ekvivalentní objemové aktivity
radonu v ovzduší objektu (EOAR)
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
dokumentace skutečného provedení stavby 2 x (Jen pokud dojde k odchylkám proti
stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci).
závazná stanoviska KHS Jmi<, HZS Jmi<, odboru životního prostředí MěÚ Blansko
k užívání stavby
kolaudační souhlas na stavbu veřejného vodovodu, srážkové a splaškové kanalizace
vydaný odborem životního prostředí MěÚ Blansko
kolaudační souhlas na stavbu obslužné komunikace, chodníků, parkovacích a
odstavných stání vydaný oddělením silničního hospodářství odboru stavební úřad
Městského úřadu Blansko
kolaudační souhlas na stavby plynovodu, rozvodů VN a NN, trafostanice a vedení VO

31. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejména pak
dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
stavební deník
-

-

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla povolena, pak může být započato až na
základě kolaudačního souhlasu vydaného po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Užívání uvedené stavby bez kolaudačního souhlasu Jak výše uvedeno Je přestupkem
podle 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona. Za uvedené jednání se ukládá pokuta do
1 000 000 Kč.

Odůvodnění
Dne 16.01.2019 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad žádost o stavební
povolení na stavbu : bytový dům v Blansku Nad Čertovkou bytový dům A2 na pozemku p.č.
639/58 v katastrálním území Blansko. Zádost podala společnost HOPA Group s.r.o.,
Klepačov 235, 678 01 Blansko 1. Územní rozhodnutí o umístění uvedené stavby vydal
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad dne 27.2.2019 pod čj. SÚ ÚR 178/201729495/2017/Tra nabylo právní moci dne 27.2.201 8.
-

Vzhledem k tomu, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad
pro posouzení předmětné stavby, vyzval stavební úřad žadatele k doplnění podkladů a
současně řízení usnesením č.j. SÚ PŘ 33/2019-MBK 8099/2019/Tr,He ze dne 12.2.219
přerušil. Požadované doplnění bylo provedeno ke dni 8.8.2019, kdy bylo v řízení
pokračováno.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením č.j. SÚ /-MBK 40829/2019/Tt ze dne
5.8.2019 (zveřejněným na úřední desce dne 9.8.2019 a sejmutým dne 26.8.2019 a zaslaným
účastníkům řízení dne 9.8.2019) oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a
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 kjejímu provádění, upustil ve smyslu 5 112 odst.2 stavebního zákona od ústního
Čj. MBK 44481 /2019
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jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy
nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě měly sdělit svá závazná
stanoviska dotčené orgány. Současně v souladu s
36 odst. 3 správního řádu dostali
účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Této možnosti
žádný z účastníků řízení nevyužil.
Při stanovení okruhu účastníků řízení podle 109 stavebního zákona vycházel stavební úřad
z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukci, výšku, hmotu
a odstupy od okolních hranic pozemků. Z těchto hledisek pak přiznal postavení účastníka
řízení pouze
-

-

-

-

dle písma) stavebníkovi, společnosti HOPA Group s.r.o., Klepačov 235, 678 01
Blansko, který má k pozemku p.č. 639/58 zapsané v katastru nemovitostí právo stavby
dle písm.c) vlastníku pozemku p.č. 639/58, na kterém je stavba prováděna, tedy městu
Blansko, jelikož jeho vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo
dotčeno
dle písm.e) vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo
může být prováděním stavby přímo dotčeno; jde o pozemky parc. č. 639/1, 639/56,
639/60, 639/61, 639/62, 620/77, 639/22, 639/25, 639/26, 639/27, 639/28, 1483, 1484,
1480/1, 639/33, 639/37, 639/38, 639/43, 639/48, 639/46, Čp. 2073 na pozemku p.č.st.
4395, čp. 2074 na pozemku p.č. st. 4396, čp. 2324 na pozemku p.č.st. 4746/1, čp.
2322 na pozemku p.č. st. 4746/2, p.č. 2323 na pozemku p.č. st. 4746/3, stavby řadových
garáží na pozemcích p.č. st. 4845 až st. 4865, čp. 2272 na pozemku p.č.st. 4677, stavba
na pozemku p.č.st. 4678, čp. 2404 na pozemku p.č.st. 4968, Čp. 2403 na pozemku
p.č.st. 4969, č.p. 2423 na pozemku p.č.st. 4045, čp. 2304 na pozemku p.čst. 4787 v
katastrálním území Blansko
dle písm.f) jde rovněž o vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí, tedy společnost
GridServices, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, Alf servis,
s.r.o. (která má na pozemku p.č. 639/1 v k.ú. Blansko umístěny samostatným opatřením
čj. SU UR 45/2019-MBK 14248/2019/He ze dne 12.3.2019 optické kabely)

kteří jediní by mohli být prováděním a následným užíváním stavby přímo dotčeni. Všechny
uváděné pozemky leží v katastrálním území Blansko, adresní údaje účastníků řízení jsou
v rozdělovníku tohoto rozhodnutí. Učastníci řízení, kterým je rozhodnutí doručováno veřejnou
vyhláškou, jsou identifikováni vsouladu s
112 odst. 1 označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí.
V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle 144 odst. 1 správního řádu,
což odůvodnilo oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky dle 144
odst. 2 správního řádu a vydání stavebního povolení rovněž touto ediktální formou, viz 144
odst. 6 správního řádu.
V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že provedením a následným užíváním stavby
nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy. Nebudou ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím. Je úplná,
přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke
stavbě, včasné vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému
užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Předložené doklady vyhovují
požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími, vyjádřeními a závaznými stanovisky
neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
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závazné stanovisko HZS JM kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-7-33/2PPKR-2019 ze dne 3.7.2019
stanovisko Policie České republiky, DI Blansko, ze dne 11.12.2018 pod čj. KRPB
2747 1 6-2/CJ-201 8-060 J 06-TES

Tato závazná stanoviska byla bez podmínek. Ostatní závazná stanoviska byla zahrnuta do
podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených
inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní vztah
mezi těmito subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto stavebním povolení
nejsou zezávazňovány.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení
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 veřejnou vyhláškou 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, V jakém 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 počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným v
27 odst. 1 správního řádu doručeno jednotlivě. K novým skutečnostem uvedeným v odvolání
se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.

ť-SKÝ
bn,

J.

‘.

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

J

2

‚
‚

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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Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený dle položkyl8 odst. 1 písm.b) sazebníku správních poplatků ve výši 10
000 Kč, byl uhrazen.
Přílohy
ověřená dokumentace stavby
štítek “Stavba povolena“
Přílohy obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
-

-

Doručí se:
Stavebník (doručenky)
1. RIZNER, s.r.o., IDDS: 78zizea
sídlo: Rožmitálova č.p. 2511/15,67801 Blansko 1
zastoupení pro: HOPA Group s.r.o., Klepačov 235, 678 01 Blansko 1
Ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. Město Blansko, IDDS: ecmb355
sídlo: nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko 1
Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:

parc. Č. 639/1, 639/56, 639/60, 639/61, 639/62, 620/77, 639/22, 639/25, 639/26,
639/27, 639/28, 1483, 1484, 1480/1, 639/33, 639/37, 639/38, 639/43, 639/48, 639/46,
čp. 2073 na pozemku p.č.st. 4395, čp. 2074 na pozemku p.č. St. 4396, Čp. 2324 na
pozemku p.č.st. 4746/1, čp. 2322 na pozemku p.č. st. 4746/2, p.č. 2323 na pozemku p.č.
st. 4746/3, stavby řadových garáží na pozemcích p.č. St. 4845 až St. 4865, čp. 2272 na
pozemku p.č.st. 4677, stavba na pozemku p.č.st. 4678, č.p. 2404 na pozemku p.č.st.
4968, č.p. 2403 na pozemku p.č.st. 4969, čp. 2423 na pozemku p.č.st. 4045, Čp. 2304
na pozemku p.č.st. 4787 v katastrálním území Blansko
vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí
GridServices, s.r.o., Plynárenská Čp. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice
Alf servis, s.r.o., Okružní 2269/17, 678 01 Blansko
Dotčené orgány
3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí čp. 7 991/22, 678 01 Blansko 1
4. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1,67801
Blansko 1
5. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 60200 Brno 2
6. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, pracoviště
nám. Republiky č.p. 1316/1,67801 Blansko 1
7. Policie CR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko,
dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31,67811 Blansko 1
Dále obdrží
MěU Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
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k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
stavební povolení na stavbu: bytový dům v Blansku Nad Certovkou bytový dům
A2 na pozemku p.č. 639/58 v katastrálním území Blansko, žadatel HOPA Group
s.r.o.
-
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