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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 12.10.2018 podala společnost filia rent 8 Invest, s.r.o., IČO 04842472, Klepačov 235,
678 01 Blansko 1, kterou zastupuje společnost ZR ENGINEERING, s.r.o., ICO 04319605,
Dlouhá Lhota 60, 679 71 Lysice, prvý v postavení účastníka řízení podte 27 odst. 1 písm.
a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též “správní řád“), žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Předmětem žádosti byla stavba: veřejně přístupná
účelová komunikace, pěší komunikace, odpadní kanalizace, srážková kanalizace,
vodovodní řad, veřejné osvětlení, úprava křižovatky silnice 111374 36 a místní
komunikace ul. Svitavská v Ráječku, lokalita padělky na pozemku parc. č. 72/27, 1428/3,
1477/2, 1477/3, 1477/4, 1809/13, 1890/8, 1890/9, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122,
4135, 4165, 4180v katastrálním území 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“), přezkoumal podle 90 stavebního zákona
podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání vydává podle 79 odst. 1 a 92 odst. 1
stavebního zákona a
9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí o umístění stavby
veřejně přístupná účelová komunikace, pěší komunikace, odpadní kanalizace, srážková
kanalizace, vodovodní řad, veřejné osvětlení, úprava křižovatky silnice 11/374 36 a místní
komunikace ul. Svitavská v Ráječku, lokalita padělky na pozemku parc. č. 72/27, 1428/3,
1477/2, 1477/3, 1477/4, 1809/13, 1890/8, 1890/9, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122,
4135, 4165, 4180 v katastrálním území Ráječko.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky

1.

Jsou navrženy nové inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Padělky: Jedná se o stavby: SO 100 komunikace, SO 101
usměrnění
křižovatky, SO 102
pěší komunikace, SO 300
oddílná kanalizace, SO 301
vodovodní řady, SO 600 veřejné osvětlení.
-

—

—

—

—

—

2.

SO 100: je navrženo pět jednotlivých komunikačních větví komunikace „ľ o celkové
délce 43,32 m a šířce 6,0 m, komunikace „II“ o celkové délce 434,58 m a šířce 5,5 m,
komunikace „III“ o celkové délce 39,0 m a šířce 3,0 m, komunikace „IV‘ o celkové délce
25,0 m a šířce 3,5 m, komunikace „V“ o celkové délce 32,0 m a šířce 5,0 m. Komunikace
—

„I, II, V“ budou provedeny z asfaltobetonu, komunikace „III a IV budou provedeny
z betonové dlažby.
3.

Komunikace „II bude vzdálena od pozemku parc. č. 4277 v k.ú. Ráječko v rozmezí od
29,49 35,0 m, od pozemku parc. č. 72/27 v k.ú. Ráječko v rozmezí od 30,0 4207 rn,
od pozemku parc. č. 4135 v k.ú. Ráječko v rozmezí od 2892 34,27 rn, od pozemku
parc. č. 4134 v kú. Ráječko cca 32,70 rn, od pozemku parc. č. 4124 v kú. Ráječko
33,21 39,93 m.
—

—

—

—

4.

SO 101: Z důvodů napojení nové komunikace ‚ľ na silnici 111/37436 je navržena úprava
místní komunikace, ul. Svitavská na průsečnou křižovatku. Napojení MK bude
usměrněna betonovými obrubníky a dále budou upraveny navazující komunikace pro
pesi.

5.

SO 102:
stávající
111/37436
111/37436

6.

SO 300: Oddílná kanalizace

jsou navrženy komunikace pro pěší šířky 2,0 m propojující komunikaci „II a
chodník na pozemku parc. č. 72/27, dále je navržen chodník podél silnice
s propojením na komunikaci „II“ (šířka 1,5 m), a který bude ukončen u silnice
naproti stávající cyklostezce.

Srážková kanalizace: je navržen úsek tlakové kanalizace v délce 45,0 začínající
v akumulační a čerpací podzemní nádrži a bude vedeno trasou nové komunikace pro
pěší „III‘ a bude ukončeno ve vtokovém objektu srážkové kanalizace kanalizační sítě
obce Ráječko. Navazující úsek je gravitační v celkové délce 267,2 m z potrubí PVC Q12
DN 400, 315 a 250 mm a jeho součástí jsou čtyři podzemní akumulační, čerpací a
zasakovací nádrže.
Odpadní kanalizace: je navržena ze stoky „S vcelkové délce 319,40 m se 17
prefabrikovanými kanalizačními šachtami; stoky „S I v délce 145,50 m s celkem pěti
prefabrikovanými kanalizačními šachtami; stoky „S II“ v celkové délce 37,0 m; stoky „S
III“ v celkové délce 22,0 m a stoky „S IV“ s celkovou délkou 37,50 m. Odpadní vody jsou
svedeny stokou „5“ do stávající spojné kanalizační šachty Š5 kanalizačního sběrače
odvádějící odpadní vody na čerpací stanici.
7.

SO 301: Jsou navrženy čtyři vodovodní řady s délkami 481,0 rn, 30,Om, 25,5 m a 25,0
m. Vodovodní řady jsou navrženy v podtrubí HDPE D 90/8. Vodovodní řady budou
napojeny na stávající vodovodní řad vedený na pozemku parc. č. 72/27.

8.

SO 600: navržené osvětlení bude napojeno na stávající sloup VO na pozemku parc. č.
72/27 u RD č.p. 393 a dále bude vedeno podél vozidlových komunikací a podél
komunikace pro pěší „I‘.

9.

Stavba bude umístěna jak je výše popsáno a zakresleno v celkovém situačním výkresu
v měřítku 1: 250, který je součástí ověřené dokumentace stavby.

10. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 72/27,
1428/3, 1477/2, 1477/3, 1477/4, 1809/13, 1890/8, 1890/9, 4117, 4118, 4119, 4120,
4121,4122,4135,4165,4180v katastrálním území Ráječko.
11. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení
uvedených v
79 odst.2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní
rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou
tvořit zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v
103 odst. 1 stavebního
zákona, pak taková stavba vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle
24e odst.3
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů se stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění
staveb nebo udržovacích prací, povolují pouze jako stavby dočasné.
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12. Napojení na technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem:
• Veřejné světlení bude napojeno na stávající sloup VO na pozemku parc. č. 72/27
v katastrální území Ráječku u RD Čp. 393
• voda navržené vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovodní řad vedený
na pozemku parc. č. 72/27 v katastrální území Ráječko
• odpadní vody budou svedeny navrženou stokou „5“ do stávající spojné kanalizační
šachty S5 kanalizačního sběrače odvádějící odpadní vody na čerpací stanici
• srážkové vody
budou svedeny novou srážkovou kanalizací do čtyři podzemních
nádrží a bude ukončena ve vtokovém objektu srážkové kanalizace kanalizační sítě
obce Ráječko
• komunikace bude napojena na stávající silnici 111/37436
-

—

—

—

—

13. Pro projektovou dokumentaci je nutno zajistit stavebně geologickými sondami složení a
únosnost základové půdy a hloubku spodních vod.
-

14. K provádění staveb:
•

Stavba vodovodních a kanalizačních řadů podléhá vydání stavebního povolení,
příslušným orgánem je MěU Blansko, odbor životního prostředí.

•

Stavba účelové komunikace, pěší komunikace, stavebních úprav stávajících místních
komunikací a silnici III třídy podléhá vydání stavebního povolení, příslušným orgánem
je MěÚ Blansko, stavební úřad, odd. silničního hospodářství.

•

Stavba veřejného osvětlení nepodléhá vydání stavebního povolení ani provedení
ohlášení. Lze ji realizovat po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí. Její
užívání je však možné až na základě kolaudačního souhlasu vydaného po závěrečné
kontrolní prohlídce stavby.

15. Žádost o stavební povolení bude podána na formuláři dle přílohy č. 9 vyhlášky Č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bude obsahovat i zde uvedené přílohy.
16. Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení i pro ohlášení určuje příloha č. 12
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pro
dopravní stavby je obsah projektové dokumentace určen ve vyhlášce č. 146/2008 Sb.
17. Při projektové přípravě stavby a při vlastní realizaci budou respektovány podmínky
stanovené v závazných stanoviscích dotčených orgánů:
A.

POLICIE ČR, územního odboru Blansko, DI Blansko, závazné stanovisko čj. KRPB
1 47952-2/ČJ-20 18-060106-MAL z 26.07.2018
• Při vlastní realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací, vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášku Č. 104/1997
Sb. Ministerstva dopravy a spojů ( 11 Podmínky pro vzájemné připojování
pozemních komunikací).
• V rámci navrženého propustku v místě připojení k silnici III. třídy Č. 37436
požadujeme čela propustku zřídit v šikmém provedení.
• Požadujeme, aby navržené dopravní značení bylo umístěno dle zásad pro dopravní
značení pozemních komunikací (TP 65) a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a
úpravy a řízení provozu na pozemních komunikacích.
• Požadujeme, aby svislé dopravní značení bylo instalováno výhradně pomocí
typizovaných sloupků a patek určených pro instalaci svislých dopravních značek.
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• Požadujeme, aby před kontrolní prohlídkou stavby bylo na místě řádně
překontrolováno dopravní značení, které musí být v souladu s odsouhlasených
návrhem místní úpravy provozu na PK (viz, potvrzená situace dopravního řešení).
• V případě, že realizací plánované stavební akce dojde k omezení provozu na
pozemních komunikacích, je třeba nám dle ustanovení 77 odst. 3 zákona číslo
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve změně pozdějších
předpisů v dostatečném časovém předstihu předložit návrh přechodného
dopravního značení.
B.

MěÚ Blansko, odboru stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, závazné stanovisko č.j. UP NS 507/2018-49201/2018/Re z 19.12.2018
• Ve výkresech situace projektové dokumentace bude zohledněn návrh veřejného
prostranství v místě navrhovaného sjezdu k budoucímu stavebnímu pozemku č. 13
u komunikace označené „V‘, včetně naznačení hranice tohoto pozemku a úpravu
napojení sjezdu na tento stavební pozemek.

C.

MěÚ Blansko, odboru ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK
z 24.08.2018 souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF

32286/2018/841

-

• Za trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku parc. č. 72/27, 4118, 4120, 4121,
4165 v katastrálním území Ráječko bude pro uvedenou stavbu o výměře 0,3233 ha,
stavebníkovi (případně jeho právnímu nástupci) předepsán ve smyslu ustanovení
11 zákona odvod.
• Podle přílohy č. 4 vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění
pozdějších předpisů, je základní cena zemědělských pozemků s BPEJ (bonitovanou
půdně ekologickou jednotkou):
3.58.00 stanovena ve výši 13,29 Kč
3.25.11 stanovena ve výši 10,09 Kč
3.29.11 stanovena ve výši 8,74 Kč
3.55.00 stanovena ve výši 9,91 Kč
3.55.00 stanovena ve výši 3,56 Kč
Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ:
-3.58.00 zařazeny do Ii. třídy ochrany, při výpočtu byl použit koeficient třídy
ochrany 6.
3.25.11 zařazeny do III. třídy ochrany, při výpočtu byl použit koeficient třídy
ochrany 4.
3.29.11 zařazeny do III. třídy ochrany, při výpočtu byl použit koeficient třídy
ochrany 4.
3.55.00 zařazeny do IV. třídy ochrany, při výpočtu byl použit koeficient třídy
ochrany 3.
3.55.00 zařazeny do V. třídy ochrany, při výpočtu byl použit koeficient třídy
ochrany 3.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Při výpočtu nebyla použita ekologická váha vlivu podle části B zákona Plán
rekultivace není třeba předkládat, jedná se o trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF V
souladu s ust. 9 zákona se výše odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF vymezuje
pouze orientačně ( na podkladě doloženého výpočtu odvodů) ve výši 172 016,-Kč.
Konečná výše odvodu bude stanovena podle 11 odst. 2 zákona. Odvody za trvalé
odnětí půdy ze ZPF se dle ust. 1 lb odst. 1 zákona platí jednorázově.
• Povinný k platbě odvodů je povinen postupovat dle:
11 odst. 4 písm a) -doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas
s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (2l), a to do 6 měsíců ode dne
nabytí právní moci
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Ii odst. 4 písm. b) -písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě
zahájení další etapy záměru, a to nejpozději do l5ti dnů před zahájením
11 odst. 5 Povinný k platbě odvodů podle 11 a odst. 3 je povinen orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu
způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této
změny.
11 odst. 6 Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný
k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.
Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou
nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povínnost k platbě odvodů
uložena novému povinnému.
-

-

• Před započetím stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy, dle
zpracovaného projektu bilance skrývky ornice. Skrývka bude provedena z plochy 3
233 m2 do hloubky 0,20 m, celkem bude skryto cca 647 m3. Sejmutá ornice bude
uložena na mezideponii části pozemku v blízkosti výstavby. Bude udržována v
bezplevelném stavu a chráněna proti zcizení. O činnostech souvisejících se
skrývkou, přemístěním, uložení, rozprostřením, ochranou a ošetřováním skrývaných
kulturních vrstev se povede pracovní deník, v němž se uvedou všechny skutečnosti
rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Po
ukončení výstavby bude zajištěno hospodárné využití sejmutých kulturních vrstev
půdy, budou využity na ozelenění, na terénní a sadové úpravy pozemků dotčených
výstavbou.
• Zemědělská půda nesmí být odňata zemědělské výrobě dříve, než nabude právní
moci rozhodnutí (stavební povolení) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
• Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů, pravomocného
rozhodnutí o souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF nebo územního souhlasu
a ohlášení vlastníka, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Blansko vyřadí zastavěnou a zpevněnou část pozemku parc. č. 72/27, 4118, 4120,
4121, 4165v katastrálním území Ráječko ze zemědělského půdního fondu.
D.

MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení silničního hospodářství,
stanovisko čj. SÚ SH S 110/2018-28236/2018/Pa z 23.07.2018

závazné

• V textové i grafické části dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění výše
uvedené stavby komunikace bude jednoznačně definována její kategorie a třída
v souladu s
9 zákona o pozemních komunikacích (vozidlová komunikace je
nesprávně definována jako místní).
• Podélný sklon všech komunikací (vozidlové i pěší) bude v souladu s ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací.,
• Uvedená stavba musí být v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších
předpisů, zejména v oblasti sklonových a šířkových parametrů. V případě, že toto
nebude dodrženo, bude k žádosti o vydání územního rozhodnutí na předmětnou
stavbu předloženo pravomocné rozhodnutí o udělení výjimky z příslušných bodů
této vyhlášky (její udělení podléhá podrobnému odůvodnění navrženého řešení).
• Navržené komunikace musí být osvětleny pokud možno rovnoměrně. Pro zlepšení
bezpečnosti chodců je vhodné přisvětlení nebo samostatné osvětlení přechodů pro
chodce a míst pro přecházení, případně významných křižovatek. Navržené
osvětlená bude navrženo tak, aby mohlo současně osvětlit dopravní značení.
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Sloupy veřejného osvětlení musí být osazeny tak, aby nezasahovaly do průchozího
prostoru.
• Do volné šířky komunikace pro pěší v šířce 1,5 m a menší nesmí zasahovat žádné
překážky, ani ojediněle (např. sloupy veřejného osvětlení).
• Vozidlové komunikace jsou navrženy v kategorii Dl (obytná zóna). Budou tedy
splňovat všechny náležitosti dané pro tento typ komunikací uvedené zejména
v bodě 10.2 normy CSN 736110.
• Místo vjezdu do obytné zóny musí být dostatečně osvětleno veřejným osvětlením.
Místo, na kterém je přímo umístěn zpomalovací práh, musí být řádně vyznačeno
dopravním značením a přímo osvětleno veřejným osvětlením.
• K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, předloží stavebník rozhodnutí o
povolení připojení komunikace k silnici naše oddělení silničního hospodářství. Toto
rozhodnutí bude podkladem pro vydání územního rozhodnutí. Rozhodnutí o
připojení je pro potřeby společného povolení možné nahradit závazným
stanoviskem v souladu s ustanovením
10 odst. 5 zákona o pozemních
komunikacích. V případě vydání rozhodnutí o připojení mimo působnost Městského
úřadu Blansko, odboru stavební úřad vydá toto rozhodnutí příslušný silniční správní
úřad (pro místní komunikace obecní úřad Ráječko).
• K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby sítí technické infrastruktury které
mají být umístěny do stávající silnice nebo místní komunikace, požádá stavebník o
povolení zvláštního užívání místní komunikace nebo silnice pro umístění těchto
inženýrských sítí do tělesa místní komunikace nebo silnice č. příslušný silniční
správní úřad. Toto rozhodnutí bude podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
‚

E.

MěÚ Blansko, odboru ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK 7901/2019 z 11.02.2019
z hlediska nakládání s odpady

—

• Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě
v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s odpady (39 odst. 1 zákona o odpadech), a dále doklady o využití / odstranění
odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení,
a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené
projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání
stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží
stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí ve lhůtě do 30
dnů od ukončení prací.
18. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
komunikací, vodních toků a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:
• Správa a údržba silnic 3M kraje, oblast Sever, stanovisko Zn. 9 284/2018-ÚVO/DoZd
z 09.07.2018
• Obec Ráječko, vyjádření z 31 .05.2018
• E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. 337874/130009027 z 30.06.2019, zn,
D8610-16253236 z 22.05.2018, zn. J34768-16269708 z 13.08.2018
• GridServices, s.r.o., vyjádření Zn. 5001727720 z 13.06.2018
• Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, vyjádření čj. 18N
z 30.08.2018
• Česká telekomunikační infrastruktura as., vyjádření čj. 619193/18 z 31.05.2018
• Brněnské vodárny a kanalizace, as., vyjádření zn. 230/11174/2018/Pro z 29.05.2018
19. Jelikož jde o stavební záměr uvedený v 103 odst.1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního
zákona (veřejné osvětlení), je povinností žadatele zpracovat dokumentaci pro provádění
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stavby s náležitostmi dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.
20. Po dokončení stavby veřejného osvětlení bude ve smyslu 122 stavebního zákona včas
požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Zádost o kolaudační souhlas bude podána
na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; bude
obsahovat i předepsané přílohy, zejména pak
protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
geodetické zaměření provedené stavby
výchozí revizní zpráva elektrického vedení
doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
dokumentace skutečného provedení stavby I X; pokud dojde k odchylkám proti
tomuto územnímu rozhodnutí nebo ověřené dokumentac předkládá se 2 x
závazná stanoviska k užívání stavby: Městský úřad Blansko, odbor životního
prostředí
-

-

-

-

-

-

-

21. K případné závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady,
zejména pak
dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
stavební deník originál
-

-

-

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla povolena, pak může být započato až na základě
kolaudačního souhlasu vydaného po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Užívání nebo umožnění užívání uvedené stavby bez kolaudačního souhlasu jak výše
uvedeno, popř. bez kolaudačního rozhodnutí, je přestupkem podle
178 odst. 1 písm. f)
stavebního zákona. Za uvedené jednání se ukládá pokuta do 1 000 000 Kč.
Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě
-

-

-

-

bude na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních
právních předpisů
vznikne na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době jeho platnosti právo stavební záměr realizovat
bude na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní
smlouva nabude účinnosti
bude prokazatelně zahájena stavba veřejného osvětlení nevyžadující stavební
povolení ani ohlášení.

Odůvodnění
Dne 12.10.2018 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby: veřejně přístupná účelová komunikace, pěší komunikace,
odpadní kanalizace, srážková kanalizace, vodovodní řad, veřejné osvětlení, úprava
křižovatky silnice 11/374 36 a místní komunikace ul. Svitavská v Ráječku, lokalita padělky na
pozemku parc. č. 72/27, 1428/3, 1477/2, 1477/3, 1477/4, 1809/13, 1890/8, 1890/9, 4117,
4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4135, 4165, 4180 v katastrálním území Ráječko. Zádost
podala společnost filia rent 8 invest, s.r.o., IČO 04842472, Klepačov 235, 678 01 Blansko 1,
kterou zastupuje společnost ZR ENGINEERING, s.r.o., IČO 04319605, Dlouhá Lhota 60,
679 71 Lysice.
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Jelikož předložená žádost s dokumentací neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, vyzval stavební úřad žadatele k jejich doplnění a odstranění vad a
současně řízení usnesením č.j. SÚ PŘ 9/2079-2314/2019/Pa z 13.01.2019 přerušil.
Požadované doplnění bylo provedeno dne 25.04.2019, kdy je v řízení pokračováno.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 17.05.2019 oznámil zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že mu
byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu umístění, upustil ve smyslu
87 odst. 1 stavebního zákona Od ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou
uplatnit své případné námitky nebo důkazy proti umístění stavby nebo požadavkům
dotčených orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě měly
sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.
Okruh účastníků řízení byl vymezen podle 85 stavebního zákona s ohledem na konstrukci,
výšku, hmotu, a odstupy navržené stavby od okolních hranic pozemků. Zahrnuje:
-

-

-

-

-

podle odst.J písm. a) žadatele
Klepačov 235, 678 01 Blansko 1

-

společnost filia rent 8 invest, s.r.o., IČO 04842472,

podle odst. 1 písm. b) obec Ráječko, jelikož záměr leží na území obce Ráječko
podle odst. 2 písm. a) vlastníky pozemků, na kterých má být stavba provedena;
s výjimkou žadatele jde o obec Ráječko, jako vlastníka pozemků parc. č. 72/27, 1428/3,
1477/2, 1477/3, 1477/4, 1890/8, 1890/9,4117,4135,4180v katastrální území Ráječko
podle odst. 2 písm. b) osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním řízením
přímo dotčeno; jde o vlastníky bezprostředně sousedících (mezujících) pozemků parc. č.:
st. p. 530, 525, 227, parc. č. 65/73, 72/12, 72/13, 65/73, 72/46, 72/14, 1471/6, 1477/2,
1471/5, 1475/2, 1428/15, 3938, 3939, 3940, 1428/4, 4277, 4123, 4124, 4134, 4166,
4168, 4162, 4163 v katastrálním území Ráječko
podle předchozí odrážky jde také o vlastníky a správce dotčených komunikací a
inženýrských sítí: “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu č.p.
138/74, 680 01 Boskovice, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera čp. 2751/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, oblast Sever, Zerotínovo náměstí čp. 449/3, 601 82 Brno,
GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Vodárenská
akciová společnost, as., divize Boskovice, 77. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice,
Ceská telekomunikační infrastruktura as., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká čp. 555/la, Pisárky, 603 00 Brno 3.
.

Dle posouzení stavebního úřadu jde o úplný výčet osob, které by mohly být umístěním
stavby přímo dotčeny.
V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v 86 a 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a posoudil stanoviska a důkazy. Zjistil, že umístění stavby je v souladu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (zejména s obecnými požadavky
na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř.
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle stavebního
zákona.

Čj. MBK 35797/2019

str. 8 (celkem 11)

Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími a závaznými stanovisky (bez stanovených
podmínek) neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
• rozhodnutí MěÚ Blansko, stavebního úřadu, odd. silničního hospodářství, č.j. SH PRIP
36/207 8
365l4I2O18Ny z 26.09.2018 povolení vzájemného připojení pozemních
komunikací
• závazné stanovisko HZS 3M kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-705-4/2POKR-2018 z 05.06.207 8
• závazné stanovisko KHS 3M kraje, územního pracoviště Blansko, čj. KHSJM
30703/2018/BKIHOK z 06.06.2018
• stanovisko MěÚ Blansko, odboru ŽP,
MBK 22340/2018 z 07.06.2018
-

-

Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto
rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených rozhodnutích se tímto územním
rozhodnutím nic nemění.
Pro část navržené stavby
komunikace označná jako „V‘ vydal Městský úřad Blansko,
stavební
úřad
14
odbor
dne 15.04.2019 rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, týkající se překročení povoleného maximálního podélného
sklonu komunikací.
—

Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených komunikací
a inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní
vztah mezi těmito subjekty a žadatelem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou
zezávazňovány. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
navrženému umístění stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky
účastníků řízení nebyly podány.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení (dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15. den ode dne vyvěšení na úřední
desce) ke Krajskému úřadu 3M kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu,
podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, vjakém
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.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným v
27 odst.1 písm.a) správního řádu doručeno jednotlivě. K novým skutečnostem uvedeným
v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve.

Ing. Petra Reisíglová v. r.
vedoucí stavebního úřadu
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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

j)Jc

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 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši
3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 24000 Kč byl zaplacen dne
25.04.2019.
Přílohy
Ověřená dokumentace (obdrží žadatel a obec Ráječko po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí)
-

Obdrží
žadatel (doručenka)
1. ZR ENGINEERING, s.r.o., IDDS: tu47u5n
místo podnikání: Dlouhá Lhota č.p. 60, 679 71 Lysice
zastoupení pro: filia rent 8 invest, s.r.o., Klepačov 235, 678 01 Blansko 1
účastníci řízení (doručenky)
2. obec Ráječko, IDDS: fh7bg7p
sídlo: nám. 1. máje č.p. 250, Ráječko, 67902 Rájec-Jestřebí
3. “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
4. E.ON Distribuce, as., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera čp. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82 Brno
6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
8. Česká telekomunikační infrastruktura as., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
9. Brněnské vodárny a kanalizace, as., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/la, Pisárky, 603 00 Brno 3
ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
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st. p. 530, 525, 227, parc. Č. 65/73, 72/12, 72/13, 65/73, 72/46, 72/14, 1471/6, 1471/2,
1471/5, 1475/2, 1428/15, 3938, 3939, 3940, 1428/4, 4277, 4123, 4124, 4134, 4166, 4168,
4162, 4163 v katastrálním území Ráječko
ti, kdo mají k těmto pozemkům jiné věcné právo, může-Ii být toto právo umístěním stavby
přímo dotčeno
-

dotčené orgány
10. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí čp. 1991/22, 678 01 Blansko 1
11. 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
12. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
13. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1,67807
Blansko 1
14. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, pracoviště
nám. Republiky č.p. 1316/1, 67801 Blansko 1
15. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky č.p. 1316/1, 67801 Blansko 1
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:
Inženýrské sítě lokalita Padělky, Ráječko, žadatel filia rent 8 invest, s.r.o.
—

-

Čj.
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