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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 08.08.2019 podalo město Blansko, IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko
žádost o stavební povolení stavby: BLANSKO KLEPACOV, lokalita „Na Příhoně“, objekt
So 01 komunikace na pozemcích parc. č. 52/4, 52/5, 381/1, 381/32, 381/34, 381/46,
381/58, 381/61, 381/65, 381/76, 381/81, 385, 388/2, 388/28, 388/29, 388/30,415/1,415/22v
katastrálním území Klepačov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní
rozhodnutí o umístění této stavby bylo vydáno dne 18.12.2018 pod čj. SU UR 222/201849084/201 8/Mt.
-

‚

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 čj. SU SH PŘ
47/2019-MBK 45935/2019/Bí ze dne 04.09.2019 přerušil. Požadované doplnění bylo
provedeno dne 16.09.2019, kdy je ve stavebním řízení pokračováno.

Popis stavby:
SO 01 Místní komunikace
Jedná se o komunikaci se smíšeným provozem chodců a vozidel celkové navržené délky
285,5 rn, šířky 5,5 rn, příčného sklonu 2,0% vlevo. V délce 15 rn je navržen podélný sklon
1%, dále pak sklon 3,88% v délce 89,0 rn, sklon 1,19% v délce 21,0 rn, sklon 2,67% v délce
30,0 rn, a sklon 9,95% v délce 130,5rn. Pro sklon přesahující 8,8% bylo vydáno rozhodnutí o
povolení výjimky z ustanovení přílohy 2 vyhlášky 398/2009 Sb., bod 1.1.2. (který stanoví, že
komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon
nejvýše v poměru 1:50 (2,0%)) ze dne 07.02.2018 pod č.j. SU RS 37/2018-5643/2018/Mt.
Urnist‘ovaná komunikace bude situována SW-JZZ, bude dvoupruhová, obousměrná, slepě
ukončená a napojená na stávající komunikaci 111/374 43 v ulici Dlouhá.
Komunikace bude opatřena krytem z asfaltem tmeleného kameniva a betonové dlažby,
vzájemně oddělenými pruhem silničních krajníků, lemovaná betonovými obrubníky s
převýšením 20 mm nad povrchem krytu vozovky, oboustranně lemovaná zelenými pásy. Na
trasu nové komunikace budou napojeny sjezdy na pozemky stávající zástavby RD.
Při vjezdu do lokality z ulice Dlouhá bude na komunikaci osazen zpomalovací práh.

Stavební úřad Městského úřadu Blansko, jako silniční správní úřad příslušný podle 40
odst. 1 zákona č. 13/1997 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. I zákona č.
1 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), oznamuje podle 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a
dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a
stanovení podmínek kjejímu provádění, upouští ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona
od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy nejpozději do JO 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.
Poučení:

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Městského úřadu
Blansko, odboru stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8 17 hod.
-

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení mohou uplatnit důkazy
a námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení nebo
při pořizování regulačního plánu, se nepřihlíží.
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 k těmto podkladům, a
to do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. To se netýká stavebníka jako žadatele, pokud
bude jeho žádosti v plném rozsahu vyhověno a účastníků, kteří se práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí vzdali.
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.
V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle
144 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též “správní řád“), což odůvodňuje
oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky ( 144 odst. 2 a 6 správního
řádu). Do okruhu účastníků řízení přitom patří vlastníci pozemků se stavbou, vlastníci stavby
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena. Dále vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. A ten, kdo má k sousednímu pozemku
právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo
dotčeno. Dále tak osoba, o které to stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být
stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a
o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.
ÚŘAD BLANSKO
I MĚSTSKÝ
678 01 BLANSKO
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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
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Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
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Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnost:

Doručí se:
Žadatel (doručenka)
1. Město Blansko, nám. Svobody Čp. 32/3, 67801 Blansko, (NV
Další účastníci řízení vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna a ti kdo
mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu (doručenky)
2. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská Čp. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
3. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu Čp. 138/14, 680 01 Boskovice
4. E.ON Ceská republika, s. r. o., RS Prostějov, IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí Čp. 449/3, 602 00 Brno
6. Vladimír Lörincz, Salmova čp. 1854/9, 678 01 Blansko
7. Ivana Lörincz, Nádražní Čp. 1190/5,67801 Blansko
8. Jiří Mojžíšek, IDDS: Sdf9w5s
trvalý pobyt: nám. Svobody Čp. 32/3, 678 01 Blansko
zastoupení pro: Martin Mojžíšek, Ráječko 63, 679 02 Rájec-Jestřebí
9. Zlata Mojžíšková, KlepaČov Čp. 239, 678 01 Blansko
10. Libor Buchta, Modlín Čp. 1, 34506 Kdyně
11. Vratislav Zouhar, Klepačov Č.p. 221, 678 07 Blansko
12. Mgr. Radek Kubík, Na Příhoně Č.p. 204, KlepaČov, 678 01 Blansko
13. Marie Kubíková, Na Příhoně Čp. 204, KlepaČov, 678 01 Blansko
14. Ing. Petr Odehnal, Kalvodova Čp. 102/2, Pisárky, 60200 Brno
15. MsD KlepaČov s.r.o., IDDS: nuwqfq8
sídlo: L. Janáčka č.p. 1271/7 3, 678 01 Blansko
—

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
Vlastníci dotčených inženýrských síti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Olšanská Čp. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
parc. č. 415/17, 381/19, 415/14, 415/15, 415/16, 381/39, 384, 381/20, 388/6, 381/79, 381/82,
381/8, 381/21, 381/63, 388/3, 388/1 7, 388/4, 388/1 8, 388/23, 388/26, 388/27, 388/16, 52/7,
52/2, 399/5, 413/1, 388/25, 388/24, 388/5 v katastrálním území KlepaČov
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Dotčené orgány (doručenky)
16. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybíaiuv
sídlo: Poříčí Čp. 1991/22, 678 01 Blansko
17. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1 847/4, Cerná Pole, 602 00 Brno
18. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova čp. 1895/37, 67801 Blansko
19. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu, pracoviště nám.
Republiky čp. 1316/7, 678 01 Blansko, pí Marta Matušková
20. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pracoviště nám. Republiky čp. 1316/1,
678 01 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:
“BLANSKO KLEPACO V, lokalita „Na Příhoně“, objekt SO 01 Místní komunikace,
žadatel město Blansko.
—

-

Čj. MBK 51071/2019

str.4

