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SPOLEČNÉ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 12.04.2079 podala obec Ráječko, iČo 00280844, nám. 1. máje 250, Ráječko, 679 02
Rájec-Jestřebí, kterou zastupuje ZR ENGINEERING, s.r.o., lCO 04319605, Dlouhá Lhota 60,
679 71 Lysice, žádost o vydání společného povolení stavby: ulice Osvobození a nám. 1. Máje
komunikace pro pěší, parkovací plochy, mĺsta pro přecházení na pozemcích parc. č.
22/11, 1345/1, 1345/3, 1345/10, 1791/7, 1791/9, 1791/14, 1809/5, 1809/14 v katastrálním
území Ráječko.
-

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství jako silniční
správní úřad příslušný podle 40 odst. J 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. J a
40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích a
15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon‘), ve společném
územním a stavebním řízení vedeném podle
94j a následujících stavebního zákona
přezkoumal podle 94o stavebního zákona podanou žádost.
Na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto:
Podle
94p stavebního zákona a
13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
vydává pro výše uvedenou stavbu

společné povolení.
Účastníkem řízení podle
27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále též „správní řád“) je obec Ráječko, nám. 1. máje 250, Ráječko, 679 02 RájecJestřebí jako stavebník a vlastník pozemků parc. č. 22/17, 1809/5, 1345/3, 1791/1, 1791/9,
Jihomoravský kraj, Zerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno, zastoupený Správou a
údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, jako vlastník pozemků
parc. č. 1809/14, 1345/10, 1791/14 a společnost Tyco Fire 2 Security Czech Republic s.r.o.,
Líbalova č.p. 2348/1, Praha 4-Chodov, 14900 Praha jako vlastník pozemku parc. č. 1345/J, na
kterých má být záměr uskutečněn, společnost „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17.
listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, společnost E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p.
21 51/6, České Budějovice 7, 370 07 Ceské Budějovice jako ten, který má k pozemku jiné
věcné právo.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Je navržena nová komunikace pro pěší spojující prostor před obecním úřadem a
autobusovou zastávku. Je navržena podél staveb Čp. 53 36 v ulicích Osvobození až nám.
7. máje. Bude mít proměnnou šířku dle místních poměrů od 1,61 4,79 m. Dále je navrženo
nové uspořádání zpevněné plochy před obecním úřadem, kde jsou navržena dvě kolmá
parkovací stání, z nichž jedno je pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a
dále v místě travnatého pásu je navrženo pět kolmých parkovacích stání a zpevněná plocha.
U budovy prodejny (č.p. 37) bude provedeno místo pro přecházení. Součástí návrhu je
úprava stávajících vstupů a vjezdů k přilehlým nemovitostem. Je navržena nová úprava
napojení ulice nám. 1. máje a ul. Osvobození. Nově bude mít komunikace šířku 6,0 m. Před
budovou č.p. 53 a přes komunikací do areálu společnosti Tyco Fire 8 Security Czech
Republic s.r.o. na pozemku parc. č. 1 345/7 v k.ú. Ráječko jsou navržena místa pro
přecházení.
—

—

2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. Č. 22/71, 1345/7, 1345/3, 7345/10, 1791/1,
7791/9, 1791/14, 1809/5, 7809/14 v katastrálním území Ráječko, jak je zakresleno ve
výkresu Č. C.3 koordinační situace, v měřítku 1 250, který je součástí ověřené projektové
dokumentace.
3. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc. č. parc. Č.
22/11, 7345/1, 1345/3, 1345/10, 1791/1, 1791/9, 1791/14, 1809/5, 1809/14 v katastrálním
území Ráječko.
4. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby. 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.
5. Napojení na technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem:
-

-

komunikace: bude napojena na stávající komunikace pro pěší a komunikaci na pozemku
parc. č. 1791/1 a silnici na pozemku parc. Č. 1809/14 v katastrální území Ráječko
srážková kanalizace: budou svedeny podélným a příčným sklonem na přilehlé vozidlové
komunikace.

6. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou
autorizoval Josef Novák (ČKAIT 7005884), případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
7. Stavebník a stavbyvedoucí jsou povinni uvést do souladu prostorovou polohu stavby
s ověřenou projektovou dokumentací, a to prostřednictvím vytyčení realizovaného úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Vždy je třeba zajistit
ochranu zdraví a života osob na staveništi.
9. 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. Veškeré zařízení staveniště bude odstraněno do doby dokončení stavby.
10.Stavebník prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Dále
prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
Čj. MBK 46036/2019

str.2

a)
b)
c)
d)
e)

Předání staveniště.
Vytvoření stavební pláně, založení a provádění konstrukčních vrstev, založení
obrubníků.
Kontrola finální pokládky dlažby a jiných povrchů.
Závěrečné předání stavby.
Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení celé stavby.

11.Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Bude viditelně označena štítkem o jejím povolení
(tabulka „Stavba povolena‘), který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Tento štítek zde bude umístěn do vydání kolaudačního souhlasu.

-

13. Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit stavebnímu úřadu název, identifikační
číslo a sídlo stavebního podnikatele (viz 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který bude
stavbu provádět. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení
stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.
14. Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena“ údaje o vybraném
stavebním podnikateli.
15. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je stavebník
povinen zajistit činnost koordinátora BOZP podle ustanovení 14 a 75 zákona č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
16. Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních
pozemků či staveb. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen se
předem s vlastníky dohodnout.
17. Před zahájením zemních prací bude v dostatečném časovém předstihu zajištěno vytyčení
všech podzemních inženýrských sítí a zařízení v místě stavby příslušnými správci tak, aby
nedošlo kjejich poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech nadzemních i
podzemních inženýrských sítí a zařízení bude s dostatečným předstihem oznámeno jejich
jednotlivým správcům.
18.Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí a zařízení budou
prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů.
19.Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí a zařízení
budou jednotlivě přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole bude pořízen zápis
do stavebního deníku.
20.V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství
podá stavebník u příslušného obecního úřadu přiznání k poplatku za užívání veřejného
prostranství.
21.V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na místní komunikaci neho
silnici požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání
místní komunikace nebo silnice.
22.Vozovky a veřejná prostranství nesmí být znečišt‘ovány, případné znečištění musí být
okamžitě odstraněno.
23.V případě zásahu do tělesa místní komunikace nebo silnice (podélný zásah, překop, výkop,
protlak apod.) požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního
užíváni na provádění těchto prací v tělese místní komunikace nebo silnice.
24.V případě omezení silničního provozu na místní komunikaci nebo silnici předloží stavebník
zdejšímu stavebnímu úřadu návrh přechodné úpravy dopravního značení s vyjádřením
Policie CR, Dl Blansko.
25. Během stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu.
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26. Při provádění stavby musí být dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve zněni pozdějších předpisů.
27. Odpady vznikající při výstavbě budou přednostně využívány. V případě, že to nebude
možné, budou odstraněny v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Doklady o odstranění odpadů budou
předloženy při kolaudaci stavby.
28. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovili ve svých závazných
stanoviscích:
A) MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, závazné stanovisko čj. MBK 32249/207 8
z 24.08.2018
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. I zákona o odpadech), a dále doklady o využití I 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 stavební k výše
uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů od ukončení
prací.
-

B) Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, závazné
stanovisko čj. SU SH S 148/2018-42370/2018/Pa ze dne 08.11.2018
Podélný sklon komunikace bude v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací.
Navržená místní komunikace musí být osvětlena 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. 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).
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.
-

-

-

-

C) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor
Blansko, dopravní inspektorát, vyjádření čj. KRPB-198088-2/CJ-2018-060106-MAL ze
dne 03.09.2018
Při vlastní realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736110 Projektování místních
komunikací, Vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj CR Č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášku Č.
704/1 997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ( 11 Podmínky pro vzájemné připojování
pozemních komunikací).
Požadujeme, aby navržené dopravní značení bylo umístěno dle zásad pro dopravní
značení na pozemních komunikacích (TP 65), dle zásad pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích (TP 733) 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.
Požadujeme u navržených míst pro přecházení nezřizovat vodorovné dopravní značení
s označením V7b „místo pro přecházení“ a to z důvodů dlouhodobě zjištěného
nesouladu příslušných technických a právních předpisů (TP 65, ČSN 736110, vyhláška
-

-

-
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-

-

Č. 294/2075 Sb. a zákon č. 361/2000 Sb.). Do doby, než budou vydány revize výše
uvedených technických a právních předpisů, je doporučováno z hlediska zajištění
bezpečnosti nevyznačovat místa pro přecházení vůbec, nebo vyznačovat místa pro
přecházení pouze v místech se světelnou signalizací.
Požadujeme, aby před kontrolní prohlídkou stavby bylo na místě řádně překontrolováno
dopravní značení, které musí být v souladu s odsouhlaseným 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 č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve změně pozdějších předpisů
v dostatečném časovém předstihu předložit návrh přechodné ho dopravního značení.

29. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
komunikací a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:
• Správa a údržba silnic 3M kraje, oblast Sever, vyjádření Zn. 14 350/2018-ÚVO/DoZd
z 13.09.2018, zn. 76503/2018- ÚVO!DoZd z 15.10.2018
• E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn. 334768-1 6302523 z 01.02.2019, zn. D867016270948 z 21.08.2018
• GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001776552 z 06.09.2018
• Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, vyjádření zn. 668/18
z 26.09.2018
• Česká telekomunikační infrastruktura as., vyjádření čj. 697991/18 z 31 .08.2078
• Brněnské vodárny a kanalizace, as., vyjádřenízn. 230110937/2019lLPrz29.05.2019
30. Po ukončení prací v termínu stanoveném v tomto rozhodnutí bude ve smyslu
122
stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost 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, které jsou umístěny a prováděny na pozemcích
s využitím ostatní plocha ostatní komunikace.
geometrický plán ověřený katastrem nemovitostí pro stavby, které nejsou umístěny a
prováděny na pozemcích s využitím ostatní plocha ostatní komunikace.
doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
dokumentace skutečného provedení stavby (jen pokud dojde k odchylkám proti
stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby: ZHS, Krajská hygienická
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Blansko, Městský
úřad Blansko, odbor životního prostřed Policie ČR, Krajské ředitelství Policie
Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Blansko, Dopravní inspektorát
stanovení místní úpravy provozu s nabytím účinnosti
-

-

—

-

—

-

-

-

-

-

31. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejména pak
dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
stavební deník
doklady předepsaných zkoušek, použitých materiálů a výrobků
-

-

-

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 uvedené stavby fyzickou nebo právnickou osobou bez kolaudačního souhlasu popř.
kolaudačního rozhodnutí je přestupkem podle
178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona. Za
uvedené jednání se ukládá pokuta do 1 000 000 Kč.
Čj. MBK
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Odůvodnění:

Dne 72.04.2019 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení sílničního
hospodářství žádost o vydání společného povolení na stavbu: ulice Osvobození a nám. 1. Máje
komunikace pro pěší, parkovací plochy, místa pro přecházení na pozemcích parc. č. 22/11,
1345/1, 1345/3, 1345/10, 1797/1, 1791/9, 1791/74, 1809/5, 1809/14 v katastrálním území
Ráječko. Zádost podala obec Ráječko, nám. 1. máje 250, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí.

-

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 č.j. SU SN PŘ
28/2019-MBK 23075/2019/Pa z 29.04.207 9 přerušil. Požadované doplnění bylo provedeno dne
10.07.2019, kdy je ve společném územním a stavebním řízení pokračováno.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 29.07.2019 oznámil zahájení
společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.
Vzhledem k tornu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu umístění a
provádění, upustil ve smyslu 94m odst.3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního
jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy proti
umístění stavby, projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo
požadavkům dotčených orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné
lhůtě měly sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.
Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle
94k
stavebního zákona vycházel stavební úřad z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s
ohledem na její konstrukci, výšku, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků. Dále přihlédl k
předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Z těchto
hledisek pak přiznal postavení účastníka řízení pouze
-

-

-

dle písma) stavebníkovi, který je též vlastníkem pozemku se stavbou parc. č. 22/17,
1809/5, 1345/3, 1791/1, 1791/9
dle písm. b) obci Ráječko, jelikož záměr leží na území Ráječko, a která je současně
stavebníkem
dle písm. d) vlastníku pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
není-li stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Jihomoravský
kraj, Zerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno zastoupený Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje jako vlastník pozemku parc. č.
1809/7 4, 1345/1 0, 7 797/14, společnost Tyco Fire 8 Security Czech Republic s.r.o., Líbalova
č.p. 2348/7, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415 jako vlastník pozemku parc.
7 345/1 na
kterém má být záměr uskutečněn, společnost „Svazek vodovodů a kanalizací‘ měst a obcí,
17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, společnost E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
čp. 27 51/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice jako ten, který má k pozemku
jiné věcné právo
.

-

dle písm. e) osobám, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno: pozemek st. p. 7/4, 1/7, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16/1, 17/1, 39, 40, 95/1, 96, 100, 109,
127, 128, 194, 221, 442, 618, parc.
10, 20, 21/2, 21/3, 22/10, 22/12, 22/16, 7345/4,
1345/5, 1345/6, 1345/9, 1791/1 8, 1809/6v katastrálním území Ráječko
.

-

dále dle písm. e) rovněž vlastníkům a správcům dotčených komunikací a inženýrských sítí
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. kraje, Vodárenská akciová společnost,
as., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

-

kteří jediní by mohli být umístěním, prováděním a následným užíváním stavby přímo dotčeni.
Všechny uváděné pozemky leží v katastrálním území Ráječko, adresní údaje účastníků řízení
jsou uvedeny v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.
Č.j. MBK
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V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle 144 odst.1 správního řádu, což
odůvodnilo oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky dle 144 odst. 2
správního řádu a vydání stavebního povolení rovněž touto ediktální formou, viz 144 odst. 6
správního řádu.
V průběhu společného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v
94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a
s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že stavební záměr je v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou
dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a
se závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů nebo stavebního zákona.
Dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky
na výstavbu. Je zajištěn přezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popř. jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.
Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími a závaznými stanovisky (bez stanovených
podmínek) neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
•závazné stanovisko HZS JM kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-105-3/2POKR-2019 ze dne 14.06.2019
• závazné stanovisko KHS JM kraje, územního pracoviště Blansko, č.j. KHSJM
57004/20 1 8/BKJHOK ze dne 22.10.2018
•závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje, čj. ÚP NS 450/2018-MBK 39758/2018/Ku ze dne 23.70.2018
• stanovisko MěÚ Blansko, životního prostředí, čj. MBK 32810/2018 ze dne 29.08.2018
• rozhodnutí Obecního úřadu Ráječko o povolení zvláštního užívání komunikace čj. ZU
02/2018 z06.71.2018
• rozhodnutí Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství o
povolení zvláštního užívání silnice, čj. SH ZVL 743/2078-45947/2018/Vyz 28.71.2018
• stanovisko Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, čj. SÚ SH V 128/201834632/2018/Pa z 17.09.2018
Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto
rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených rozhodnutích se tímto společným
povolením nic nemění.
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 stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou
zezávazňovány.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění, povolení a
provedení stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení
nebyly podány.
Poučenĺ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu JM kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Dnem doručení rozhodnutí doručovaného formou veřejné vyhlášky je přitom 15. den ode dne
vyvěšení na úřední desce. 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.
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Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům územního řízení
uvedeným v 85 odst.1, v 85 odst. 2 písm. a) a v 109 odst. 1 písm. a) až d) stavebního
zákona doručeno jednotlivě. K novým skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen
tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve.
Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Toto společné
povolení pozbude platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.

Ing. Petra Reisiglová L‘. r
vedoucí odboru stavební úřad

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;

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Přílohy
ověřená dokumentace stavby
štítek “Stavba povolena“
Přílohy obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
-

-

Obdrží
Stavebník (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 účastnící řízení (doručenky)
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
3. Tyco Fire 8 Security Czech Republic s.r.o., IDDS: x3n8uu2
sídlo: Líbalova čp. 2348/1, Praha 4-Chodov, 14900 Praha 415
Čj.
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4. E.ON Distribuce, as., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
5. “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IDDS: dmrmzxa
sídlo: 17. listopadu Čp. 138/14, 680 01 Boskovice
Ostatní účastníci řízenĺ (veřejná vyhláška)
6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská Čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. Ceská telekomunikační infrastruktura as., DOS: qa7425t
sídlo: Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zižkov
8. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu Čp. 138/14, 680 01 Boskovice
9. Brněnské vodárny a kanalizace, as., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká čp. 555/la, Pisárky, 603 00 Brno 3
10. vlastníci pozemků:
St. p. 1/4, 1/7, 11, 12, 13, 14, 75/1, 16/l, 17/1, 39, 40, 95/l, 96, 100, 109, 127, 128, 194,
221, 442, 678, parc. Č. 10, 20, 27/2, 21/3, 22/10, 22/12, 22/16, 7345/4, 1345/5, 1345/6,
J 345/9, 1797/1 8, 1809/6v katastrálním území Ráječko
a ti, kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto
právo prováděním stavby přímo dotčeno
-

Dotčené orgány
10. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 7 991/22, 678 01 Blansko 1
11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, ID DS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Cerná Pole, 602 00 Brno 2
12. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1,67801
Blansko 1
13. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky čp. 1316/l, 67801 Blansko 1
74. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 678 01 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:
ulíce Osvobození a nám. 1. Máje komunikace pro pěší, parkovací plochy, místa
pro přecházení, žadatel obec Ráječko
—

-

-
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