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ROZHODNUTÍ 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 12.08.2019 žádost, kterou
podala SP Mainoffice s.r.o., IČO 04178807, se sídlem nám. Svobody 171 1/8b, 67801 Blansko
1, v postavení účastníka řízení podle
27 odst.1 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále též “správní řád“). Žadatele zastupuje Ing. Dagmar Gálová,
oprávněná k podnikání pod ičo 06679706, Merhautova 924/la, Černá Pole, 613 00 Brno 13.
Na základě této žádosti a po projednání ve správním řízení podle ustanovení
169 odst. 2
stavebního zákona a
26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů (dále též “OPy“) stavební úřad

povoluje výjimku
z ustanovení
25 odst.4 OPV. Výjimka se týká 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 zřĺzení bytového domu.
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. 2389 v katastrálním území Blansko má být provedena takto:
• Nad stávající severní jednopodlažní částí budovy se provede dÜčí 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 uvedenou 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.
-
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Veškeré prostory 2.NP, 3.NP I 4NP budovy budou obsahovat byty, tyto budou pouze
doplněny několika nebytovými prostory.
Bude-Ii tedy výška budovy jako celku a tím i nástavby 2. až 4. NP nad severní jednopodlažní
části budovy zvětšena z 10.90 m na 14.00 m, měla by být i vzdálenost této části stavby od
nejbližšího líce stávajícího bytového domu Bezručova Čp. 1570/1 nejméně 14.00 m. Ve
skutečnosti však dosáhne pouze hodnoty 12.71 m.
Odůvodněnĺ

SP Mainoffice s.r.o., se sídlem nám. Svobody 171 1/8b, 678 01 Blansko 1 zastoupená Ing.
Dagmar Gálovou podala dne 12.08.2019 u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení shora
uvedené výjimky, na základě které by bylo možné rozhodnout o umístění a povolení 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.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 22.08.207 9 oznámil zahájení
správního řízení známým účastníkům řízení. Vzhledem k tornu, že mu byly dobře známy
poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení, upustil od ústního
jednání a ohledání na místě. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky
nebo důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Této možnosti však nebylo
žádným z účastníků řízení využito.
Okruh účastníků řízení byl stanoven podle
-

-

27 správního řádu a zahrnuje

Podle odst.1 písm.a) žadatele, společnost SP Mainoffice sto., nám. Svobody 7711/8b,
678 01 Blansko 1, která je současně vlastníkem objektu občanské vybavenosti v Blansku,
čp. 1711, na pozemku p.č. St. 2389v kú. Blansko, na kterém má být provedena nástavba
a přístavba
Podle odst.2 všechny spoluvlastníky bytového domu v Blansku, č.p. 1570, na pozemku p.č.
st. 2390 v k.ú. Blansko sousedícího ze severní strany

Žadatel mj. uvedl, že jak u objektu OD Družba (budova č.p. 1711, nám. Svobody 8b, na
pozemku p.č. St. 2389), tak u sousedícího bytového domu (budova čp. 1570, Bezručova 1, na
pozemku p.č. St. 2391) jsou v úrovni 1.NP pouze nebytové prostory. Jelikož jev řízení o výjimce
posuzován odstup od sousední budovy v části pro bydlení, uvedl, že by za skutečnou rovinu pro
posuzování měla být stanovena úroveň podlahy bytové části stávající zástavby, tedy 2.NP.
Odstupová vzdálenost navržené „přístavby 2. až 4. NP se sice zmenšuje na 12.11 m, ale
skutečná výška navržené „přístavby‘ je pouze 10.23 m (tedy vyhovující dle OPy). Protože je
ustanovení
24 odst.4 OPV odbornou veřejností běžně v rámci mnemotechnické pomoci
označován jako „sklápěcí paragraf‘, naznačil žadatel myšlené sklopení navržené „přístavby
směrem k bytovému domu č.p. 1570, ovšem za bod otáčení zvolil patu 2.NP, nikoliv 1.NP
budovyč.p. 1711.
Poznámka : Je-li v předchozím odstavci používán výraz „přístavba‘, je to z důvodu názornosti,
hmota budovy č.p. 1711 se k budově č.p. 1570 skutečně přibližuje. Dle 2 odst.5 stavebního
zákona však ve skutečnosti jde o dílčí nástavbu stávajícího 1 .NP budovy.
Právě proto, že stavební úřad s touto výše uvedenou myšlenkovou konstrukcí nemohl při
předběžných jednáních s žadatelem souhlasit, byl žadatel nucen žádat o povolení výjimky
z OPV. Současně jsou však jeho argumenty velmi výrazné pro to, aby mohlo být podané
žádosti vyhověno. Udaj o absenci bytů v 1. nadzemním podlaží obou staveb je správný. Navíc
lze dodat, že obě budovy sev úrovni 1.NP dokonce dotýkají, tedy mají zde nulovou vzájemnou
vzdálenost. Nejdůležitějším bytem je tak byt ve 2.NP bytového domu s oknem kjihu,
orientovaným k navržené „přístavbě“. Pro tento byt skutečně není podstatná celková výška
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budovy Čp. 1711 po provedené „přístavbě“ a nástavbě, ale právě Jen relativní, nově výška nad
stávající plochou střechou 1. NP. Je tak zřejmé, že účelu sledovaného v ustanovení 25 odst.4
OPV bude v daném případě dosaženo i navrženým řešením, byt‘ podléhajícím povolení výjimky.
Povolením výjimky nejsou dotčeny požadavky na umíst‘ování staveb ani požadavky na ochranu
území. Kromě toho jde o jen omezené podkročení parametrů dle
25 odst.4 OPV místo
potřebné vzdálenosti 74.00 m půjde o vzdálenost 12.11 m průčelí obou budov.
-

Dle žadatele navržený odstup splňuje požadavky urbanistické, architektonické, životního
prostředí, hygienické, požární ochrany, požadavky na denní osvětlení, oslunění a zachování
kvality prostředí. Odstup také splňuje a umožňuje údržbu staveb a užívání prostoru mezi
stavbami. Zadatel upozorňuje, že součástí dokumentace (pro společné povolení stavby) je i
odborný světlotechnický posudek (Ing. Karel Čupr, CSc., prosinec 2018) s kladnými výsledky
posouzení osvětlenosti v obytných místnostech a jejich proslunění.
Byt‘ stavební úřad údaje žadatele dle předchozího odstavce potvrzuje a ke zpracovanému
světlotechnickému posudku v rámci správního řízení o povolení výjimky přihlédl, upozorňuje, že
samotné posouzení světelných poměrů a insolance jakož i dalších vlivů navržené stavby na
okolí bude předmětem až následně vedeného společného územního a stavebního řízení. Zde
bude mezi dotčené orgány přibrán mj. orgán ochrany veřejného zdraví. K řízení o povolení
výjimky Krajská hygienická stanice JM kraje dne 12.08.2019 písemně uvedla, že v tomto řízení
nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. Obdobně Hasičský
záchranný sbor JM kraje dne 08.08.2019 písemně uvedl, že v řízení o výjimce dotčeným
orgánem není.
Na základě výsledku provedeného řízení a shora zjištěných skutečností rozhodl stavební úřad
tak, jak je uvedeno ve výroku. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení (dnem doručení 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.
K novým skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení
nemohl uplatnit již dříve.
Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí či jiné opatření potřebné pro umístění, povolení a
provedení předmětné stavby.
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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

.‘L.«

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 18 odst. 14 ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 11.07.2019.
Doručí se:
Žadatel (doručenka)
Ing. Dagmar Gálová, Merhautova čp. 924/la, Cerná Pole, 613 00 Brno 13
zastoupení pro: SP Mainoffice s.r.o., nám. Svobody 171 l/8b, 67801 Blansko 1
Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
spoluvlastníci budovy v Blansku, Bezručova čp. 1570/l, na pozemku p.č. st. 2391 v katastr.
území Blansko
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
rozhodnutí o výjimce z požadavků na využívání území, změna stavby obchodního domu
Družba vBlansku, č.p. 1711, nám. Svobody 8b na pozemku p.č. St. 2389 vkatastrálním
území Blansko pro zřízení bytového domu, žadatel SP Mainoffice s.r.o.
-
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