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Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 426 820 

e-mail: achroma@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky: rrebbtj 
 

         V Rajhradě 20.06.2022 
 
č. j.:  MěRaj/1758/2022/Ca-2 
sp. zn.:  MěRaj/1758/2022/Ca  
vyřizuje: Ing. A. Chromá, Ph.D. 
tel:  547 426 820 
 

vypraveno dne:      Souhlas s odstraněním stavby nabyl 
• dle rozdělovníku      právních účinků dne 23.06.2022. 
 
 

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY 
 

Tomáš Koláček (narozen dne 19.05.1974), bytem Otmarov 67, 664 57 a Aleš Koláček, 
B.A. (narozen dne 14.06.1975), bytem Ostrůvek 678, 664 61 Rajhrad (dále jen „vlastníci 
stavby“) ohlásili dne 25.05.2022 záměr odstranit stavbu: 

 
„Objekt na adrese Otmarov 10“ 

(dále jen „stavba“) nacházející se na pozemku p. č. 219/1 (zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. 
Otmarov.  

Jedná se o stavbu rodinného domu s drobným hospodářstvím o celkové zastavěné ploše 
451,50 m2. Celkový obestavěný prostor stavby je 2 402,60 m3. 

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad 
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
posoudil podle ustanovení § 128 stavebního zákona záměr odstranit stavbu a shledal, že 
stavba k odstranění nevyžaduje povolení podle ustanovení § 128 odst. 6 stavebního zákona, 
takže ji 

lze odstranit. 
 

Poučení 
 

Vlastníci stavby a stavebníci odpovídají za to, že odstranění stavby bude provedeno 
stavebním podnikatelem.  
Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, mohou vlastníci stavby odstranit 
svépomocí, pokud zajistí provádění dozoru oprávněnou osobou. U staveb, v nichž je přítomen 
azbest nebo jiné nebezpečné látky, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro 
odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu. 
Tímto souhlasem nejsou dotčeny povinnosti vlastníků odstraňované stavby stanovené 
zvláštními předpisy. 
Stavebníci jsou povinni zajistit ochranu i dotčených inženýrských sítí a dodržet 
podmínky dle vyjádření jednotlivých vlastníků či jejich správců a stejně tak dodržet 
podmínky z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů: 

• KV M ěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 22.04.2022; č. j. MZI-OZPSU/7246/2022-2 
• ZS MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 02.05.2022; č. j. MZI-OZPSU/7995/2022-2 


