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OZNÁMENÍ
o pokračování společného územního a stavebního řízení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO
zastoupení: INGAS, s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno, IČO 25515969 požádali
odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko (dále jen MěÚ OŽP Blansko) podáním ze
dne 14.06.2019 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:
Lipůvka, splašková kanalizace od hřiště. Pozemky, na kterých se stavba umisťuje a povoluje: p.č.
892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 900 k.ú. Lipůvka. Dne 17.06.2019 bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení.
Po prostudování žádosti bylo zjištěno, že předložený návrh neposkytuje dostatečný podklad
pro vydání rozhodnutí. Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti a současně vodoprávní úřad
rozhodl o přerušení řízení usnesením dne 05.08.2019, č.j. MBK 40523/2019.
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v
souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 65 odst. 2 správního řádu
vyrozumívá účastníky uvedeného řízení, že řízení pokračuje, neboť byly doloženy
chybějící doklady pro vydání rozhodnutí.
Popis stavby:
Projektová dokumentace řeší vybudování nové splaškové kanalizace, která je navržena pro
odvádění splaškových vod od obyvatel. Navržena je splašková gravitační kanalizace z trub
hladkých plnostěnných s integrovaným hrdlem z výroby PP DN 250 v celkové délce 465,2 m.
Napojení bude na stávající šachtu Š 127 na pozemku p.č. 900 k.ú. Lipůvka ve vzdálenosti 1,80 m
od hranice pozemku p.č. 493 k.ú. Lipůvka a 17,50 m od hranice pozemku p.č. 904/7 k.ú. Lipůvka,
na řadu jednotné kanalizace betonové DN 300. Napojení bude provedeno do dna šachty
navrtávkou průměru 450 mm. Revizní šachty Š1 - Š11 budou monolitické o průměru 1000 mm s
prefabrikovanými vstupy osazenými litinovými poklopy o průměru 600 mm. Přípojky kanalizace
nejdou součástí projektové dokumentace, budou vysazeny odbočky pro stávající nemovitosti –
celkově 10 ks Dn 250/150, vytaženy za asfalt za IS, na volné prostransrví. Splašková kanalizace
povede po pozemcích p.č. 900, 892/4, 892/3, 892/2, 892/1 k.ú. Lipůvka, podél krajské asfaltové
komunikace II/379 a pokračující v trase místní komunikace.
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení
§ 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení §
15 zákona odst.1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“), ve znění platných předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 94m
odst. 1 stavebního zákona
řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky popřípadě
důkazy do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
V termínu nejpozději do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty mají účastníci řízení možnost
vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu. Jedná se o lhůtu pro
seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro
uplatnění námitek.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů, které jsou předmětem společného řízení v kanceláři
č. 228, zdejšího vodoprávního úřadu Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, úřední dny
pondělí a středa 8.oo - 17.oo hod .

Poučení:
Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě
navrhnout jeho doplnění. Po stanovené lhůtě bude možné se seznámit s úplnými podklady pro
vydání rozhodnutí.
Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po 5 dnech od stanoveného termínu pro
uplatnění námitek, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.
V termínu do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty mají účastníci řízení možnost vyjádřit se
k pokladům pro rozhodnutí, viz. § 36 odst. 3 správního řádu. Jedná se o lhůtu pro seznámení
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění
námitek.
Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží
ve smyslu koncentrace řízení
Osoba, která je účastníkem řízení podle §94k písm. c) až e) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění
a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být dotčeno
jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo ke stavbě. Obec uplatňuje ve společném
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmu občanů obce. Osoba, která
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost.
Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná
součást.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý,
kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Olga Pozděnová
oprávněná úřední osoba
Č.j. MBK 2474/2020
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů způsobem na místě v obci
obvyklém. Oznámení bude též zveřejněno způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne................................
Sejmuto dne..................................
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne.....................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení.
(po sejmutí zaslat zpět na MěÚ Blansko, odbor ŽP)

ROZDĚLOVNÍK:
žadatel:
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
zastoupení: INGAS, s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno
účastníci řízení:
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. c, d) stavebního zákona:
obec Lipůvka
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko,
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejná vyhláška):
(identifikováni označením pozemků)
k.ú. Lipůvka, pozemky p.č. 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 889, 890, 895, 899, 1126/110,
1126/119, 1126/127, 1126/131, 1126/6, 1126/69, 1126/7, 1126/72, 1126/73, 1126/75, 1126/8,
1126/9, 1126/93, 1126/95, 1127/1, 1127/2, 550/1, 887/1, 891/2, 894/3, 896/1, 896/2, 897/1, 897/2,
898/5, 898/6, 898/7, 901/2, 901/6, 902/3, 904/7, 931/50, 236/1.
dotčené orgány a ostatní:
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
KŘP JMK, ÚO Blansko, DI, Kounicova 687/24, 602 00 Brno
HZS Jihomoravského kraje, ÚO Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko
KHS JMK v Brně, územní pracoviště, Mlýnská 2, 678 29 Blansko

Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy, náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
Oznámení o pokračování společného stavebního a územního řízení „Lipůvka, splašková
kanalizace od hřiště“, žadatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu
138/14, 680 01 Boskovice, zastoupení: INGAS, s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno
Obecní úřad Lipůvka
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
Č.j. MBK 2474/2020
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