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ROZHODNUTÍ
č. Výst.08694/2012/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 24.4.2012 podal
Zdeněk Došek, nar. 22.6.1984, Bechyňská č.p. 452, 392 01 Soběslav III,
Andrea Došková, nar. 5.12.1984, Bechyňská č.p. 452, 392 01 Soběslav III
(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:
Rekonstrukce a přístavba ke stávajícímu objektu bývalého autobazaru pro potřeby
pneuservisu s drobnými opravami bez lakování v Klenovicích parc.č. st.p. 53/2 a parc.č.
1362/2 k.ú. Klenovice u Soběslavi
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 53/2, parc. č. 1362/2 v katastrálním území Klenovice u
Soběslavi.
Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy stávajících dvou objektů bývalého autobazaru a pneuservisu
v Klenovicích. V objektu s kancelářským zázemím budou provedeny pouze drobné stavební
práce spočívající v napojení vodovodu, kanalizace, elektrické sítě a ke zřízení kotelny pro
vytápění budovy pneuservisu a vybudování komínu. V objektu pneuservisu dojde k odstranění
střechy, ubourání severní stěny, vybourání příček a rozšíření objektu přístavbou o cca 7m
severně. V nové severní stěně budou osazena nová ocelová okna, v jižní stěně dojde k úpravě

Č.j. MS/11284/2012

str. 2

vstupních vrat a výklopné nadsvětlíky, jedny vrata z původní odstraněné stěny budou osazena
nově do stěny jižní. Celý objekt bude nově zastřešen ocelovou rámovou střechou.
A. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb. Grafická příloha je nedílnou součástí rozhodnutí.
2. Jako stavební pozemek se vymezuje část pozemku parc. č. 1362/2 v k.ú. Klenovice u
Soběslavi.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Zdeněk Došek, nar. 22.6.1984, Bechyňská č.p. 452, 392 01 Soběslav III
Andrea Došková, nar. 5.12.1984, Bechyňská č.p. 452, 392 01 Soběslav III
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
na stavbu:
Rekonstrukce a přístavba ke stávajícímu objektu bývalého autobazaru pro potřeby
pneuservisu s drobnými opravami bez lakování v Klenovicích parc.č. st.p. 53/2 a parc.č.
1362/2 k.ú. Klenovice u Soběslavi
Stavba obsahuje:
Přístavbu ke stávajícímu objektu kde vznikne dílna pneuservisu o rozměrech 15,8m x 14,8m bez
dispozičního členění. Zde budou osazeny přístroje vyvažovačky, zouvačky, zdviž, roztrus,
kompresor. Napojení inženýrských sítí na stávající rozvody.
A. Stanoví podmínky pro realizaci stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Pokorný,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0010344; v části požárně bezpečnostního
řešení stavby Ing. František Chuděj , autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
ČKIT - 0010349 případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.
2.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby stavební úřad nestanoví stavebníku povinnost
oznamování jednotlivých částí stavby pro provádění kontrolních prohlídek.

4.

Stavba bude dokončena do 31.5.2014, do tohoto termínu nutno požádat o vydání
kolaudačního souhlasu.
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5.

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

6.

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.

7.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné technické normy.

8.

Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytýčení stávajících podzemních
kabelových či jiných vedení a zajistí jejich ochranu před poškozením.

9.

Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků a staveb, a
aby prováděnými pracemi nevznikly škody.

10. 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. Případný nález i naleziště musí
být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem,
nejméně však po dobu pěti pracovních dní po učinění oznámení.
11. Se vzniklými stavebními 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, tj. přednostně budou využity (výkopová zemina, beton, cihly, materiál z
vozovky - např. recyklační středisko TS Tábor v k.ú. Klenovice, kovový odpad, plast – např.
Sběrné suroviny a.s.) a pouze v případě, že toto nebude možné, bude zajištěno jejich
zákonné odstranění pouze oprávněnou osobou.
12. Budou respektovány požadavky uvedené v předloženém požárně bezpečnostním řešení
stavby.
A. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen
podle § 122 stavebního zákona podat písemně žádost o jeho vydání u zdejšího stavebního
úřadu. Pře vydáním kolaudačního souhlasu bude požádáno o souhlas k zahájení zkušebního
provozu. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku ve venkovním a
vnitřním chráněném prostoru.
2. Před uvedením stavby do trvalého provozu musí být předloženy výsledky měření hluku
z provozu stavby, které prokáží, že jsou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. Organizační a
provozní protihluková opatření budou zakotvena do podmínek pro provoz dílny.
3. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k
užívání stavby a ostatní doklady dle výrokové části tohoto rozhodnutí zejména:
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a) doklady o montáži požárně bezpečnostních zařízení ( dle §6 Vyhlášky č.246/2001Sb)
požární dveře, podhledy s požární odolností, izolace, prostupy, osazení hasících přístrojů
b) doklady potvrzující oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostních zařízení, jejich
písemné potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků ( dle
§ 10 Vyhlášky č.246/2001Sb.) – požární podhledy s požární odolností, izolace, prostupy.
c) Doklady potvrzující použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska
jejích požární bezpečnosti ( dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, NV
č.163/2002 Sb.)
d) budou doloženy revize elektro, hromosvodů, komínového tělesa
e) stanovisko KHS JK k měření hluku
f) doklad o vytýčení stavby a geometrické zaměření
g) doklad o likvidaci odpadu vzniklého během stavby
h) atesty a shody k používaným zařízením ( kompresor, zdviž, vyvažovačka, zouvačka)
i) provozní řád

B. Stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část
rozhodnutí vztahující se ke stavebnímu povolení (II.), nabude vykonatelnosti nejdříve
dnem, kdy se stane pravomocnou část rozhodnutí o umístění stavby I.).

Odůvodnění:
Dne 24.4.2012 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 řízení o změně stavby dospěl stavební úřad k závěru, že
v daném případě toto právní postavení podle § 85 odst.1 stavebního zákona náleží žadatelům
(Zdeněk a Andrea Doškovi) a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec
Klenovice). Účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (vlastníci
sousedních nemovitostí – Tomáš Mendl, Petr Mendl, Eva Mendlová, Jan Kraus, Jan Kadlec,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice). Vlastnictví ani jiná práva k dalším
(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
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 a na OÚ
Klenovice v termínu od 27.4.2012 do 14.5.2012.
Stavební úřad nařídil k projednání žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby veřejné ústní
jednání spojené s místním šetřením na místě stavby na den 25.5.2012 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 jeden ze žadatelů – p. Zdeněk
Došek, vlastník sousedního pozemku p.Jan Kraus a starosta obce Klenovice. Do termínu konání
jednání nepodal žádný z účastníků řízení námitku vůči umístění výše uvedené stavby. Ani
zástupci veřejnosti se ke stavbě nevyjádřili.
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Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v § 86 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.
Ke stavbě bylo vydáno koordinované stanovisko MěÚ OVRR Soběslav a MěÚ ŽP Soběslav dne
5.4.2012 pod č.j. Výst. MS/05987/2012/Kbš.
Stanoviska sdělili:
- MěÚ OVRR Soběslav – územní plánování – vyj.č.j. MS/06602/2012/Ja
- Obec Klenovice – vyj.č.j. ze dne 29.2.2011
- E-ON s.r.o. České Budějovice – vyj.č.j.V1728-Z051207076
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyj.č.j.34405/12
- ČEVAK a.s. České Budějovice – vyj.č.j. 0112030000808
- Ředitelství silnic a dálnic ČR České Budějovice – vyj.č.j.1537/12/32200/DP
- HZS JK územní odbor Tábor – vyj.č.j. HSCB-1793-1/2012 UO-TA
- KHS JK České Budějovice – vyj.č.j.KHSJC 05829/2012/HOK.TA.
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:
Obec Klenovice, Tomáš Mendl, Petr Mendl, Eva Mendlová, Jan Kraus, Jan Kadlec,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly v řízení uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili souhlasně, doklad je založen ve spisovém
materiálu.
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 stavebníkům, kteří jsou
zároveň i vlastníky stavby a pozemku, na němž bude předmětná stavba realizována (Zdeněk a
Andrea Doškovi) a dále vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické
právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno – (Obec Klenovice, Tomáš Mendl, Petr
Mendl, Eva Mendlová, Jan Kraus, Jan Kadlec, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České
Budějovice). Vlastnická práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníkům stavebního řízení stanoveným dle § 109 stavebního zákona doručil stavební úřad
oznámení o zahájení řízení jednotlivě.
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Stavební úřad nařídil k žádosti o vydání stavebního povolení ústní jednání spojené s místním
šetřením na 25.5.2012 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 ústního jednání spojeného s místním šetřením na místě stavby byl
sepsán protokol. Na ústní jednání se dostavil jeden ze stavebníků – p. Zdeněk Došek, vlastník
sousedního pozemku p.Jan Kraus a starosta obce Klenovice. Do termínu konání jednání nepodal
žádný z účastníků řízení námitku vůči provedení výše uvedené stavby.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím
uskutečněním 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.
Ke stavbě bylo vydáno koordinované stanovisko MěÚ OVRR Soběslav a MěÚ ŽP Soběslav dne
5.4.2012 pod č.j. Výst. MS/05987/2012/Kbš.
Stanoviska sdělili:
- MěÚ OVRR Soběslav – územní plánování – vyj.č.j. MS/06602/2012/Ja
- Obec Klenovice – vyj.č.j. ze dne 29.2.2011
- E-ON s.r.o. České Budějovice – vyj.č.j.V1728-Z051207076
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyj.č.j.34405/12
- ČEVAK a.s. České Budějovice – vyj.č.j. 0112030000808
- Ředitelství silnic a dálnic ČR České Budějovice – vyj.č.j.1537/12/32200/DP
- HZS JK územní odbor Tábor – vyj.č.j. HSCB-1793-1/2012 UO-TA
- KHS JK České Budějovice – vyj.č.j.KHSJC 05829/2012/HOK.TA.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Podmínky účastníků řízení byly zahrnuty do výrokové části stavebního povolení.

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
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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.
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 v hotovosti na pokladně MěÚ Soběslav dne 23.4.2012.
Obdrží:
účastníci (dodejky) územního řízení ( obec má schválen územní plán)
Zdeněk Došek, Bechyňská č.p. 452, 392 01 Soběslav III
Andrea Došková, Bechyňská č.p. 452, 392 01 Soběslav III
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9

účastníci řízení – formou veřejné vyhlášky
Tomáš Mendl, Klenovice č.p. 101, 392 01 Soběslav
Petr Mendl, Havanská č.p. 2826/8, 390 05 Tábor 5
Eva Mendlová, Havanská č.p. 2826/8, 390 05 Tábor 5
Jan Kraus, Čechova č.p. 902, 391 65 Bechyně
Jan Kadlec, Chvalovského nábřeží č.p. 472, 392 01 Soběslav II
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz ( k vyj.č.j.
1537/12/32200/3/DP)
účastníci (dodejky) stavebního řízení
Zdeněk Došek, Bechyňská č.p. 452, 392 01 Soběslav III
Andrea Došková, Bechyňská č.p. 452, 392 01 Soběslav III
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
Tomáš Mendl, Klenovice č.p. 101, 392 01 Soběslav
Petr Mendl, Havanská č.p. 2826/8, 390 05 Tábor 5
Eva Mendlová, Havanská č.p. 2826/8, 390 05 Tábor 5
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Jan Kraus, Čechova č.p. 902, 391 65 Bechyně
Jan Kadlec, Chvalovského nábřeží č.p. 472, 392 01 Soběslav II
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz ( k vyj.č.j.
1537/12/32200/3/DP)
dotčené správní úřady
Městský úřad Soběslav, IČ 00252921, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 59, 392
01 Soběslav I – vodní hospodářství, odpadové hospodářství ( KZS Výst.MS/05987/2012/Kbš)
Městský úřad Soběslav, IČ 00252921, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí
Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I – památková péče ( archeologie), silniční hospodářství (
KZS Výst.MS/05987/2012/Kbš)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČ 70882835, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 ( k vyj.č.j.
HSCB-1793-1/2012 UO-TA)
Krajská hygienická stanice JčK, IČ 71009345, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c ( k vyj.č.j. KHSJC
05829/2012/HOK.TA)
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 – úřední deska
Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

Č.j. MS/11284/2012

str. 9

