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OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
POSUZOVANÉHO AUTORIZOVANÝM INSPEKTOREM
Dne 23.03.2020 oznámil autorizovaný inspektor Ing. Štěpánka Johnová, č. ev. 0027 uzavření
smlouvy se stavebníkem, kterým je Obec Ráječko, IČO 00280844, nám. 1. máje 250, Ráječko,
679 02 Rájec-Jestřebí. Předmětem smlouvy je posouzení projektové dokumentace stavby:
řadové garáže a dešt‘ová kanalizace na pozemcích parc. č. 1353/19, 1353/20, 1455/4,
1455/69, 3910, 3919 v katastrálním území Ráječko.
Autorizovaný inspektor k oznámení připojil certifikát autorizovaného inspektora, projektovou
dokumentaci a další doklady podle 117 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též “stavební zákon“).
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
13 odst. 1
písm. c) stavebního zákona podle 177 odst. 4 stavebního zákona oznamuje výše uvedený
stavební záměr.
Osoby, které by jinak byly účastníky stavebního řízení podle 109 stavebního zákona, mohou
nahlížet do podkladů připojených k oznámení stavebního záměru včetně certifikátu po dobu

15 dnů Od vyvěšení na úřední desce
v kanceláři Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 14
17 hod.

-

Poučení
Ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou osoby, které by jinak
byly účastníky stavebního řízení, podle 117 odst. 4 stavebního zákona podat proti stavebnímu
záměru námitky. Tyto námitky mohou být uplatněny pouze z důvodu, že předložený záměr
neodpovídá podkladům, na základě kterých příslušné osoby udělily svůj souhlas nebo
z důvodu, že jejich souhlas nebyl opatřen. K jiným námitkám nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě může uplatnit proti oznámení stavebního záměru výhrady zdejší stavební úřad
nebo dotčené orgány, budou-li mít zato, že:
-

-

-

se jedná o stavbu nezpůsobilou k posouzení autorizovaným inspektorem podle
1 stavebního zákona

117 odst.

oznámení nesplňuje zákonem stanovené podmínky a neobsahuje náležitosti dle
odst. 2 stavebního zákona

117

autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz činnosti podle
stavebního zákona

148

Č.j.
-

-
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při posouzení stavby nebyly splněny požadavky podle

111 odst. 1 a 2 stavebního zákona

ve věci probíhá stavební řízení, které dosud nebylo pravomocně ukončeno

Podání námitky nebo uplatnění výhrady má odkladný účinek a právo provést stavbu nevznikne.
Stavební úřad oznámí podání námitek nebo uplatnění výhrady stavebníkovi a věc předloží
k rozhodnutí správnímu orgánu, který by byl jinak příslušný k odvolání proti stavebnímu
povolení.
ÚŘAD BL\Jsjcj
8O1

Ing. Antonín Paděra V. t.
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

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

.:“

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Doručí se:
Stavebník (obyčejně)
1. Obec Ráječko, IDDS: fh7bg7p
sídlo: nám. 1. máje č.p. 250, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí
Ostatní účastníci řízení (veřejná vyhláška)
2. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, Ceské Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
3. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
4. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu č.p. J 38/14, 680 OJ Boskovice
5. CETIN as., IDDS: qa7425t
sídlo: Ceskomoravská čp. 2510/1 9, 190 00 Praha 9-Libeň
6. Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
7. Vlastimil Adam, Zázmolí čp. 426, 679 11 Doubravice nad Svitavou
8. Radek Růžička, Spešov č.p. 188, 679 02 Rájec-Jestřebí
9. HERA, s.r.o., IDDS: hms95s2
sídlo: Sokolská č.p. 147, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí
10. František Růžička, Sokolská č.p. 173, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí
11. Marie Růžičková, Sokolská č.p. 173, Ráječko, 67902 Rájec-Jestřebí
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Dotčené orgány (veřejná vyhláška)
12. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí Čp. 1991/22, 678 01 Blansko I
13. 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
14. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky Čp. 1316/1,67801
Blansko 1
15. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, pracoviště
nám. Republiky čp. 1316/1, 67801 Blansko 1
16. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko,
Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova Čp. 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, dešt‘ová kanalizace, obec Ráječko stavební povolení (certifikát Al)
—

—

