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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 23.05.2019 podala Obec Ráječko, iČo 00280844, nám. 1. máje 250, Ráječko, 679 02
Rájec-Jestřebí, kterou zastupuje společnost ZR ENGiNEERING, sto., ičo 04319605, Dlouhá
Lhota 60, 679 77 Lysice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: řadové
garáže, účelová komunikace, srážková kanalizace na pozemku parc. č. 1353/19, 1353/20,
1455/4, 1455/69, 3910, 3919 v katastrálním území Ráječko. Dnem doručení žádosti bylo
zahájeno územní řízení.

Popis stavby

SO 100

účelová komunikace: je navržena nová vozidlová komunikace šiřky 6,0 m a celkové
délky 115 m. Bude napojena na stávající komunikaci na pozemku parc. č. 1353/18 v k.ú.
Ráječko a na pozemku parc. č. 3919 v k.ú. Ráječko. V místě řadových garáží „Blok C bude
komunikace rozšířena na 8,0 m. Déle je navrženo nová komunikace šířky 7,0 m zpřístupňující
navržené řadové garáže č. 1-12 a stávající sběrný dvůr na pozemku parc. č. 1455/73 v k.ú.
Ráječko. Povrch komunikací bude tvořen betonovou dlažbou s distančníky na štěrkovém
podkladě lemovaný betonovými obrubníky. Odvodnění komunikace je řešeno podélným a
příčným sklonem do navržených uličních vpustí a středového úžlabí s napojením do nové
srážkové kanalizace se zaústěním do zasakovacího objektu na pozemku parc.
7 353/20
v k.ú. Ráječko a dále do stávající kanalizační šachty na pozemku parc. č. 3910 v k.ú.
Ráječko.
-

.

SO 200 řadové garáže: Je navrženo 30 řadových garáží, které budou zděné, založené na
základových pasech, jednopodlažní, nepodsklepené, zastřešené plochou střechou. Vjezd
bude tvořen vraty šířky 3,0 rn, na opačné stěně je navrženo okno.
—

SO 300 srážková kanalizace: Jsou navrženy dvě větve gravitační srážkové kanalizace DN
250 s délkou 35,02 m a DN 300 s délkou 124,42 m. Bude sloužit k odvádění srážkové vody
z navržené komunikace a střech navržených garáží. V trase kanalizace je navržen vsakovací
objekt, který je tvořen jámou o půdorysné velikosti 7 5x3 m s proměnnou hloubkou cca 1,8
vyplněný zasakovacími vrstvami Zeminy a štěrku. Odtud bude kanalizace dále napojena na
stávající kanalizační šachtu na pozemku parc. č. 3910 v k.ú. Ráječko.
—

Stavba řadových garáží je navržena ve vzdálenosti 0,35 m a 0,53 m od jižní hranice pozemku
parc. č. 1455/69 v k.ú. Ráječko, 1,0 m od západní hranice pozemku parc. č. 1455/73 v k.ú.
Ráječko, 17,77 m od východní hranice pozemku parc. č. 3911 v k.ú. Ráječko, 1,5 m od
severní hranice pozemku parc. č. 7455/73 v k.ú. Ráječko, 5,35 5,77 m od východní hranice
pozemků parc. č. 1455/69 a J 353/19 v k.ú. Ráječko. Stavba komunikace je navržena ve
vzdálenosti 0,79 m od jižní hranice pozemku parc. č. 7 353/20 v k.ú. Ráječko, 5,36 m od
—

hranice pozemku parc. č. 3911 v k.ú. Ráječko. Zasakovací objekt je navržen ve vzdálenosti
17,85 m od pozemku parc. č. 1353/25 v kú. Ráječko.
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“), oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení územního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení, upouští Od ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení mohou k uvedenému záměru podávat námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska, nejpozději však do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude
přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec Ráječko může v územním řízení uplatnit
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení
podle
85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která může být
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, vjakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplní uvedené
požadavky, nebude přihlédnuto.
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 ktěmto podkladům, a to do 15
dnů od doručení tohoto oznámení. To se netýká žadatele, pokud bude jeho žádosti v plném
rozsahu vyhověno a účastníků, kteří se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdali.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad,
úřední dny pondělí a středa 8 77 hod. 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.
-
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Ing. Antonín Paděra
referent oddělení stavebního řádu
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.

Vyvěšenodne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
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Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. ZR ENGINEERING, s.r.o., IDDS: tu47u5n
místo podnikání: Dlouhá Lhota č.p. 60, 679 71 Lysice
zastoupení pro: Obec Ráječko, nám. 1. máje 250, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí
ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
3. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/l, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
4. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
5. Ceská telekomunikační infrastruktura as., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
6. vlastníci pozemků parc. č. a staveb na nich: (veřejná vyhláška)
St. p. 489, 491, 492, 611, parc. č. 1353/8, 1353/9, 1353/18, 1353/25, 1455/50, 1455/73, 3911,
3918 v katastrálním území Ráječko
ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám jiné věcné právo

-

dotčené orgány (doručenky)
7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko 1
8. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
9. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1,67801
Blansko 1
10. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, pracoviště
nám. Republiky č.p. 1316/1, 67801 Blansko I
11. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky č.p. 131 6/1, 67801 Blansko I
12. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31,67801 Blansko 1
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:
řadové garáže, účelová komunikace, dešt‘ová kanalizace, žadatel Obec Ráječko
—
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