Městský úřad Soběslav
odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav
tel. č.: 381508143, fax: 381508109
e-mail: priplata@musobeslav.cz , http://www.musobeslav.cz

Obec Klenovice
Klenovice 69
392 01 Soběslav
Naše značka spisu
Výst.05035/2012/Pří
Č.j.: MS/07978/2012

Vaše č.j.

Vyřizuje / linka
Příplata / 381508146

Soběslav
13.4.2012

ROZHODNUTÍ
č. Výst.05035/2012/Pří

Výroková část:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném
územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 7.3.2012 podal
Obec Klenovice, IČ 00512672, Klenovice 69, 392 01 Soběslav
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:
Veřejné osvětlení Klenovice - lokalita 6 RD
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 23, 2415/1, 2424/1, 2478, 3073, 3078, 3102 v
katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Popis stavby:
Na rohu domu čp. 21 v Klenovicích je osazena stávající kabelová skříň veřejného osvětlení, ze
které se napojí nový rozvod VO zemními kabely ( po dohodě s E.ON a.s. uloženými do
společného výkopu nových rozvodů NN v lokalitě nových parcel pro 6 RD) . Celková délka
rozvodů 290 m. Počet osvětlovacích těles 7 kusů.
A Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb. Novostavba vedení veřejného osvětlení bude umístěna na
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pozemku parc. st. p. 38/1, 140, parc. č. 23, 2415/1, 2424/1, 2478, 3073, 3078, 3102 v
katastrálním území Klenovice u Soběslavi, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která
obsahuje situační výkres umístění stavby v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a výkres současného stavu území v měřítku v katastrální mapy
2. Pro uskutečnění povolované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc. č23,
2415/1, 2424/1, 2478, 3073, 3078, 3102 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.Zároveň
části těchto pozemků budou využita jako zařízení staveniště.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav
II. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 23, 2415/1, 2424/1, 2478, 3073, 3078, 3102 v
katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Popis stavby:
Na rohu domu čp. 21 v Klenovicích je osazena stávající kabelová skříň veřejného osvětlení, ze
které se napojí nový rozvod VO zemními kabely ( po dohodě s E.ON a.s. uloženými do
společného výkopu nových rozvodů NN v lokalitě nových parcel pro 6 RD) . Celková délka
rozvodů 290 m. Počet osvětlovacích těles 7 kusů.
A Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný
inženýr pro technologická zařízení staveb Ing.Miroslav Jůzl, ČKAIT 0100699, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, doklad
předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
3. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen zjistit, zda se v dotčeném území
nachází podzemní kabelová či jiná vedení a zajistit jejich ochranu před poškozením.( Sítě
EON, Telefonica O2, ČEVAK a.s., veřejné osvětlení, místní kanalizace)
4.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
a) Po položení kabelů před zásypem kabelových rýh
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6.

Stavba bude dokončena do 30.5.2013, do tohoto termínu nutno požádat o vydání
kolaudačního souhlasu.

7.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dodavatel bude určen ve výběrovém
řízení, před zahájením stavebních prací bude oznámena přesná adresa dodavatele na
stavební úřad.

8.

Dodavatel stavby je povinen sdělit termín započetí zemních prací vlastníkům objektů podél
trasy pokládky kabelového vedení a vhodně zabezpečit výkop tak, aby nedošlo k omezení
vjezdu a přístupu do nemovitostí.

9.

Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví na staveništi.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné technické normy.
11. Výkopové práce v blízkosti nemovitostí (podezdívek plotů, hrany jednotlivých objektů)
budou prováděny ručně, v dostatečné vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo
k poškozování staveb.
12. Stožáry VO musí být minimálně 0,5m od hrany komunikace a nesmí být umístěny do
rozhledových trojúhelníků křižovatek nebo vjezdů.
13. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění podzemních
stavebním materiálem.

vod závadnými látkami ani jiným

14. V místě křížení vodovodního řádu Li 100 v místě napojení vodovodních přípojek pro čp. 13
a 14 bude dodržena vzdálenost od místa napojení přípojek na parc.č. 2415/15 min. 1,5m.
15. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a.s. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník nebo jím
pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození
SEK, a je srozuměn s tím, cituji:
Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou
součástí veřejné telekomunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny
právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po
stranách krajního vedení.
Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního
vedení elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických
komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava
vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu
sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a
ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
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Před započetím zemních prací zajistÍ vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky,
kteří budou stavební práce provádět.
V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní.
Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, upozornit, aby v
případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na
možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve
výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních
vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo
nevhodného nářadí a aby při provádění pracích v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví
práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
pověřeného ochranou sítě (tel. 724 216 554). V prováděných pracích je oprávněn
pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen
zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup, apod. je
povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby
nedošlo k narušení jejich stability.
Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat pracovníka POS
ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához..
Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly, apod.), které jsou součástí vedení, není
oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani
přemístěna.
Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací
do doby než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se není oprávněn měnit niveletu terénu,
vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť,
vjezdů aj.).
Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při
vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit
na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100)
Je povinen obrátit se na pracoviště POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i
nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně
oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na tel. číslo 800
184 084
16. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m
odsloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl
jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále musí být dodržena platná
ustanovení norem ČSN 343108 a 333301.
Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
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Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na
telefonní číslo 800 225 577.
V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo hrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením
Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do
všech paré prováděcí dokumentace.
Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením
musí odpovídat příslušným ČSN.
Po dokončení stavby je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové
hmotnosti nad 6 t.
Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN,
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou sítě (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro
práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební
činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením
konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude
konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25
kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne
předchozího měsíce.
Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude
možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop
nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Provádění
zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností.
Vhodné zabezpečení obnaženého kabelů (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude
provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení
si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
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17. Při výstavbě nebude docházet ke znečišťování okolních silnic. Bude zajištěn bezpečný
průchod chodců v předmětném úseku.
18. Při provádění zemních prací nedojde k žádnému zásahu do přilehlé komunikace , ani nebude
omezena průjezdnost této komunikace.
19. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí únikem
nebezpečných látek a jejich průniku do okolních pozemků.
20. Všechny realizační práce budou prováděny v souladu s požárními předpisy .
21. Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků a staveb a aby
prováděnými pracemi nevznikly škody. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném
majetku vzniklé vinou výstavby, provozu a údržby předmětné stavby je povinen hradit
stavebník, příp. následný uživatel.
22. V případě, že při zemních pracích dojde k zachycení archeologického nálezu, je nutné podle
§ 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, obrátit se
ihned na Archeologický ústav AV ČR nebo na oprávněnou organizaci, nález nahlásit
a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu.
23. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími,
především budou přednostně využity (výkopová zemina, beton – např. recyklační středisko
TS Tábor v k.ú. Klenovice) a pouze v případě, že toto nebude možné, bude zajištěno jejich
zákonné odstranění oprávněnou osobou.
B.
1.

Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Stavba smí být užívána na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 zák. 183/2006 SB

2. Současně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží tyto doklady:
 revizní zprávu elektroinstalace a uzemnění
 geometrický plán zaměřené stavby včetně vytyčovacího protokolu
 stavební deník
 doklady o zákonné likvidaci odpadu vzniklého během stavby
 předávací protokol provádějící firmy
 prohlášení vlastníků dotčených nemovitostí o zpětném převzetí pozemků a staveb
dotčených stavbou
 projektovou dokumentaci se zakreslením změn, ke kterým došlo v průběhu výstavby
 další doklady stanovené ve výrokové části tohoto rozhodnutí
C . Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se
vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu
stanoví, že výroková část rozhodnutí vztahující se k povolení stavby ( III.) nabude
vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o
umístění stavby (I.).
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

Odůvodnění:
Dne 7.3.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78
odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140
odst. 4 správního řádu.
K výrokové části I:
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 85 odst.1 náleží žadatelům, obci, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn a podle § 85 odst. 2 osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (vlastníkům sousedních nemovitostí).
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na 12.4.2012 s tím, že byla stanovena koncentrační zásada k uplatnění
námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti, ve stejné lhůtě pak mohla být uplatněna i
závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy. O průběhu jednání byl sepsán protokol. Na
veřejné ústní jednání se dostavil zástupce žadatele - starosta obce Klenovice Mgr.Turín,
účastnící řízení p. Dušek, pí Dušková, ing. Vašta a správce vodovodu ČEVAK a.s.. Do termínu
konání jednání nepodal žádný z účastníků řízení námitku vůči umístění výše uvedené stavby.
Ani zástupci veřejnosti se ke stavbě nevyjádřili.
Jelikož je v dotčeném území vydán územní plán, stavební úřad oznámil zahájení územního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě
a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnosti formou veřejné
vyhlášky. Toto oznámení bylo řádně vyvěšeno na úřední desce MěÚ v Soběslavi v termínu
od 8.3.2012 do 23.3.2012, na úřední desce Obecního úřadu Klenovice od 8.3.2012 do 26.3.2012.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické
požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- MěÚ OVRR Soběslav – památková péče, územní plánování – vyj.č.j.
MS/265424/2011/Cti/Ja
- MěÚ ŽP Soběslav (ochrana ZPF, odpadové hospodářství, vodní hospodářství –
MS/26541/2011 z 28.11.2011)
- MěÚ ŽP Soběslav – silniční hospodářství vyj.č.j. MS/26542/2011/Kub.
- Obec Klenovice – vyj.č.j. ze dne 16.11.2011
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DI Policie ČR – vyj.č.j. KRPC-579-859/ČJ-2011-020806
E-ON s.r.o. České Budějovice – vyj.č.j.V1728-Z051136218
E-ON Česká republika, s.r.o. správa sítě plyn - vyj.č.j. 8830/2011 - bez sítě
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyj.č.j.175208/11
ČEVAK a.s. České Budějovice – vyj.č.j. 0110030003617 + 011030003415

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Bedřich Dušek, Miluše Dušková, Ing. Zdeněk Vašta, Petr Dvořák, Milan Koblasa, Marie
Hložková
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, proto o nich stavební úřad nerozhodoval.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost se k danému řízení nepřipojila.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili souhlasně.
K výrokové části II
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka
a vlastníka stavby a pozemku) vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Vlastnictví ani jiná práva
k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na 12.4.2012 s tím, že byla stanovena koncentrační zásada k uplatnění
námitek účastníků řízení, ve stejné lhůtě pak mohla být uplatněna i závazná stanoviska
dotčených orgánů státní správy. O průběhu jednání byl sepsán protokol. Na ústní jednání se
dostavil zástupce žadatele - starosta obce Klenovice Mgr.Turín, účastnící řízení p. Dušek, pí
Dušková, ing. Vašta a správce vodovodu ČEVAK a.s.. Do termínu konání jednání nepodal žádný
z účastníků řízení námitku vůči provedení výše uvedené stavby.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- MěÚ OVRR Soběslav
MS/265424/2011/Cti/Ja

–

památková

péče,

územní

plánování

–

vyj.č.j.
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MěÚ ŽP Soběslav (ochrana ZPF, odpadové hospodářství, vodní hospodářství –
MS/26541/2011 z 28.11.2011)
MěÚ ŽP Soběslav – silniční hospodářství vyj.č.j. MS/26542/2011/Kub.
Obec Klenovice – vyj.č.j. ze dne 16.11.2011
DI Policie ČR – vyj.č.j. KRPC-579-859/ČJ-2011-020806
E-ON s.r.o. České Budějovice – vyj.č.j.V1728-Z051136218
E-ON Česká republika, s.r.o. správa sítě plyn - vyj.č.j. 8830/2011 - bez sítě
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyj.č.j.175208/11
ČEVAK a.s. České Budějovice – vyj.č.j. 0110030003617 + 011030003415

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Bedřich Dušek, Miluše Dušková, Ing. Zdeněk Vašta, Petr Dvořák, Milan Koblasa, Marie
Hložková
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, proto o nich stavební úřad nerozhodoval.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili souhlasně.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby
stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li
sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.

Ing. Dana Hořická v. r.
vedoucí odboru výstavby a RR

Za správnost vyhotovení: Martin Příplata
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm.
i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen převodem na účet Města Soběslav dne 12.3.2012.

v elektronické podobě: www.musobeslav.cz

Obdrží:
účastníci územního řízení (dodejky)
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
účastníci územního řízení – formou veřejné vyhlášky ( obec má schválen územní plán)
Bedřich Dušek, Průmyslová č.p. 465, Planá nad Lužnicí, 391 02 Sezimovo Ústí 2
Miluše Dušková, Průmyslová č.p. 465, Planá nad Lužnicí, 391 02 Sezimovo Ústí 2
Ing. Zdeněk Vašta, Sídliště Plešivec č.p. 362, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
Petr Dvořák, Bínova č.p. 534/12, Střížkov (Praha 8), 182 00 Praha 82
Milan Koblasa, Klenovice č.p. 105, 392 01 Soběslav
Marie Hložková, náměstí Republiky č.p. 95/40, 392 01 Soběslav I
účastníci stavebního řízení (dodejky)
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
Bedřich Dušek, Průmyslová č.p. 465, Planá nad Lužnicí, 391 02 Sezimovo Ústí 2
Miluše Dušková, Průmyslová č.p. 465, Planá nad Lužnicí, 391 02 Sezimovo Ústí 2
Ing. Zdeněk Vašta, Sídliště Plešivec č.p. 362, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
Petr Dvořák, Bínova č.p. 534/12, Střížkov (Praha 8), 182 00 Praha 82
Milan Koblasa, Klenovice č.p. 105, 392 01 Soběslav
Marie Hložková, náměstí Republiky č.p. 95/40, 392 01 Soběslav I

dotčené správní úřady
Městský úřad Soběslav, IČ 00252921, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí
Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I – územní plánování, památková péče, silniční hospodářství
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Městský úřad Soběslav, IČ 00252921, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 59, 392
01 Soběslav I – ochrana ZPF, vodní hospodářství, odpadové hospodářství
ostatní
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČEVAK a.s., IČ 60849657, Provozní středisko Tábor, IDDS: 3ndg7rf

K vyvěšení na úřední desce:
MěÚ o.OSMM Soběslav – úřední deska
Obecní úřad Klenovice, 39201 Soběslav
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