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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 07.10.2019 podala společnost OC Sever s.r.o., ičo 07147201, Dvorská 1960/32, 678
01 Blansko, kterou zastupuje Ing. Dagmar Gálová, lCO 06679706, Merhautova 924/la,
Černá Pole, 613 00 Brno 13, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení stavby: novostavba, přístavba, nástavba a stavební úpravy
veřejných pozemních komunikací, včetně rozvodů veřejného osvětlení v rámci stavby:
Přístavba, nástavba a stavební úpravy OC Sever“ na pozemcích st. p. 3097, parc. č.
847/2, 847/9, 847/1 7, 847/l 8, 847/l 9, 847/20, 847/21, 847/22, 847/23, 847/24, 847/25, 1435,
1442/1, 1456v katastrálním území Blansko. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno společné
územní a stavební řízení.
Popis stavby
Projektová dokumentace řeší komunikace a zpevněné plochy přiléhající ke stávajícímu
objektu s obchody a službami v návaznosti na stavební úpravy tohoto objektu na pozemku
parc. č. st. p1. 3097, č.p. 1960 v Blansku, Dvorská 32.
Budou provedeny stavební úpravy stávající veřejně přístupné účelové komunikace, která je
kolmo připojena stávajícím sjezdem k místní komunikaci na ul. Dvorská na pozemku parc. č.
1435. Komunikace vede v koridoru mezi oplocením hřiště základní školy Dvorská a řešeným
stávajícím objektem. Komunikace bude stavebně upravena v délce 82,30m a nově bude mít
šířku jízdního pásu 3,50m. Povrch komunikace bude z asfaltobetonu, příčný sklon
jednostranný 2%. Komunikace bude lemována betonovými obrubníky.
Podél komunikace v travnaté ploše podél oplocení hřiště školy bude vybudována nová
komunikace pro chodce (chodník) v délce 75m, min. šířce 1, 5m a příčným sklonem 2%
směrem ke komunikaci. Chodník bude napojen na stávající chodník na ul. Dvorská. Povrch
chodníku bude tvořen betonovou dlažbou šedé barvy, vyjma bezbariérových úpravy, které
budou provedeny z červené dlažby s reliéfním povrchem.
Dále bude podél předmětné komunikace proveden nový parkovací záliv a to ve staničení
0,037 06 km 0,062 34 km. Parkovací záliv bude pro 7 šikmých (úhel 45°) stání o šířce 2, 5m
(krajní 2, 75m) a délce 4, 8m. Záliv bude umístěn do zeleného pásu (mezi komunikací a
objektem). Povrch parkovacích ploch bude tvořen betonovou dlažbou s distančníky.
—

Dále budou provedeny stavební úpravy stávajícího parkoviště umístěného v prostoru mezi
chodníkem, účelovou komunikací a stávajícím objektem. Bude provedeno odstranění
stávajícího krytu, zahloubení stávající plochy a provedení konstrukčních vrstev. Bude
upraven režim parkování. Parkoviště bude tvořeno kolmými stáními. Parkovací plochy budou
provedeny ze vsakovací dlažby a komunikace z asfaltobetonu. Parkoviště bude o celkovém
počtu 24 parkovacích stání z toho 2 stání pro OTP. Parkovací stání jsou navrženy v základní
šířce 2, 50m (krajní 2, 75m), délka stání je 5, Om. Šířka komunikace je 6, Om. Příčný a podélný
sklon parkovacích ploch nepřekročí 2,0%.
V rámci úpravy parkoviště dojde i k úpravě chodníku podél stávajícího objektu. Chodník
bude v tomto místě Od komunikace (parkoviště), oddělen sníženou nájezdovou obrubou.
Z důvodu zahloubení bude nutno stávající chodník na ul. Dvorská v místě před autobusovým
zálivem zajistit betonovou palisádou v délce 16,Om s převýšením 1,Om. Do palisády bude
zakotveno zábradlí.
Projektová dokumentace dále řeší novostavbu dvou účelových komunikací napojení bude
provedeno ze stávajícího parkoviště na pozemku parc. č. 84 7/2 nad stávajícím objektem.
Veřejně přístupná účelová komunikace bude sloužit pro příjezd k nové zpevněné ploše
umístěné v blízkosti autobusového zálivu. Bude o šířce 3, Om a s povrchem z betonové
dlažby.
-

Druhá
veřejně nepřístupná účelová komunikace bude sloužit k dopravnímu napojení
navrženého parkovacího domu (povolení bude vydávat obecný stavební úřad).
—

Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parc. č. st. p. 3097, parc. č. 84 7/2, 84 7/9,
84 7/7 7, 84 7/18, 84 7/19, 84 7/20, 84 7/27, 84 7/22, 84 7/23, 847/24, 84 7/25, 7435, 1442/1, 7456
v katastrálním území Blansko, Jak je zakresleno v koordinační situaci SO 03, č. výkresu C.3,
v měřítku 1250: „Přístavba, nástavba a stavební úpravy OC Sever komunikace a zpevněné
plochy“, které jsou součástí projektové dokumentace stavby.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad příslušný podle 40 odst. 7 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
75 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen „stavební
zákon“), oznamuje podle 94m odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení. Vzhledem k tornu, že mu jsou
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu 94m odst.
3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy nejpozději do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení (dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15. den ode dne
vyvěšení na úřední desce), jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit
svá závazná stanoviska dotčené orgány. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno její
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo ke stavbě. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, vjakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží. Učastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
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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 15 dnů od doručení tohoto oznámení. To se netýká stavebníka, pokud bude jeho
žádosti v plném rozsahu vyhověno a účastníků, kteří se práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí vzdali.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Městského úřadu
Blansko, odboru stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8 17 hod.
-

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle
172 odst. J stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zjišt‘ování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů
pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
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 správního řádu,
což odůvodňuje oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky ( 144 odst.
2 a 6 správního řádu).
fTSKÝ ÚŘAD BLANSKO?
BLANSKO
4l
Dana Bílá ‘
úředně oprávněná osoba

Li

.

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:

Obdrží:
Žadatel (doručenka)
1. Ing. Dagmar Gálová, Merhautova č.p. 924/la, Cerná Pole, 61300 Brno
zastoupení pro: OC Sever s.r.o., Dvorská 1960/32, 678 01 Blansko
Další účastníci řízení vlastnící pozemků, na nichž má být stavba prováděna a ti kdo
mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu (doručenky)
2. Město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko, INV
3. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova čp. 2144/1, Praha 4-Chodov, 14800 Praha
—
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4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
5. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
6. Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
sídlo: Hvězdova čp. 171612b, 140 00 Praha 4-Nusle
ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
-

vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
parc. č. 847/1, 847/16, 847/12, 847/11, 847/10, parc. č. St. p1. 2380, st. p1. 2388, st. p1.
2386 (bytový dům č.p. 7815), st.pl. 2377 (bytový dům Čp. 7808), st. p1. 2378 (bytový dům
čp. 1803) v katastrálním území Blansko

-

vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01
Boskovice
E.ON Ceská republika, s. r. o., RS Prostějov, F. A. Gerstnera č.p. 27 57/6, 370 49 České
Budějovice
ZT energy s.r.o., Svitavská č.p. 434/7 0, 678 01 Blansko
Vodafone Czech Republic as., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00
Praha 515
UPC Ceská republika, s.r.o., Závišova čp. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Alf servis, sto., Okružní čp. 2269/17,67801 Blansko
Dotčené orgány (doručenky)
7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko
8. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Cerná Pole, 602 00 Brno
9. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/37,67801 Blansko
10. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pracoviště nám. Republiky č.p. 1316/1,
678 01 Blansko
11. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, pracoviště oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje, nám. Republiky č.p. 1316/1, 67801 Blansko, Ing. arch. Jiří Kouřil
12. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu, pracoviště nám.
Republiky čp. 1 316/1, 67801 Blansko, Ing. Eva Sestáková
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:
komunikace v rámci stavby: wPřístavba, nástavba a stavební úpravy OC Severe,
žadatel OC Sever s.r.o.
—
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