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Obecní úřad RAJECKO
Nánr, l. Máje 250,679 02 Ráječko, lČ: 00280844

Rá.icčl<o, tlrrJrttručcnčrllr vlnslnich

Doručovacíadresa
rukou
Datum: 24.11.2020

Věc: Poskytnutíinformací
č,1.: pI sl2020

Obec Rájeěko, IČ:00280844, sídlem nám, 1. nráje 250, 679 02 Rájeěko obdržela drre
1l,l1.2020 Vaši žádost pqdle zákona é, 10611999 Sb. o svobodlrénr přístrrpu k inforrnacíln, ve

zněni pozdějšíchpředpisů o poskytnutí informace,

Obec lláječko jako povinný subjekt dle § 2 odst. l z,ákona č, l06/1999 Sb.
v sor.tladtt s tlstallovellírn § 4a a souvisejících Inž k

lt.l

K

Inž

( dále takéjako žadatelka) bytem
|,2020 informace takto:

z

jednání s projektantem panem Josefem Novákem ze
dne ] 9. |0,2020. Ostatní potřebná konrunikace probíhala teleforricky a př,i osobních jedrráních,
ze kterých písemný záznam rrebyl zpracován.

otázceč.l : Poskytujeme Várn zápis

K otázce č.2: Přikládánre CD

s projektovott doltunrentací,

K

otázceč,3 : To, že výstavba komunikace na ulici Okružní bude plobíhat na části ( možtro
nazývat i etapy) projednala rada obce na svém zasedání dne 30l1.2019. Vzhledem k t,ozsahu a
náročnosti plárrované komunikace v celém rozsahu je rozdělení komuniltace na úseky, části, či
etapy logickým postupem. Etapizaci nevylr,rčují žádrrépředpisy atri úzernlríplár obce. Tento
postup je běžrrě uplatňován rrejen v našíobci. Jako pr-íklad použijme komunikaci IIl374- ta
byla budována narrěkolilt etap ( z Blanska do Rájeěka 2005, obchvat Ráječka 2009, dalšíetapa
se intenzivrrě připravuje v Rájci- Jestř,ebí a dalšíetapy by rněly následovat). Bez etapizace

by výstavba této páteřní komunikace nebyla možná. Ano, úzelnně plánovací dokumentace
kt,aje, něst, obcí výstavbu komunikace v celém rozsalru umožňuje, ale nezakazuje budovat
postupně. Jedná se o funkčnía dlouhodobě ověřerrou metodut,
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Žadatel:

Věc
žádost o informacc

Z odpovědi povinného subiektu

ze dne 20. 10. 2020, č, i, |'12/2020 vyp|ýryá, že obecní úřad (dále
ien "povinný subjel<t") zadalvyptoiektovat 1. etapu výstavbrr kornunikace na ul. Okružnív obci

RáieČko, Tato komunikace pi,itorn byla předrnčtem žádosti o vydání územníhotozhodnutí a
stavebnílro p<rvolení, avšak řízení bylo v mezidobí zastaveno z, důvodu zpěwzeti žádosti,

TÍmto podávám datšížádost o infolmace, kdy požadu.ii, aby rru povinný sub|ekt poskytl tyto
infotmace:
1,

?,.

PoŽaduji poskytnutí veškerých infotmací t[kaiícíse komurrikace mezi povinným
sublektem a ptojektaniern vztahující se k nové ptoiektové doltumentací, jejížpředmětem
ie r{stavba kornunikace na ul, Okružlría kteú je v současnédobč připtavována

ptojektantem'(zéifir. žádám o pokyny povinného subjektu pro vytvoř,ení nové ptojektové
dokumentace).
Dále poŽaduji zpi,ístupnit poslednívetzi projekt<lvé dokumentace, lrterá byla předmětern
posledního územního a stavebního íizenívedeného v foce 2020 pod sp, zn. SMBK18269/2020-sÚ/pa.
TÍmto Žádán, aby mi povinrrý subjekt poskytl veškerétnforrnace tykajici se nor,ě zmíněné
etapizace výstavby komunikace na ul, Oklužní.

S pozdtavcm

