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28.8.2012

ROZHODNUTÍ
č. Výst.13905/2012/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 4.7.2012 podal
Jaroslav Hybš, nar. 30.10.1967, Klenovice 168, 392 01 Soběslav,
Gabriela Hybšová, nar. 21.11.1971, Klenovice 168, 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:
rodinný dvojdům a vedení vodovodní a kanalizační přípojky
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 852/31, 852/35 v katastrálním území Klenovice u
Soběslavi.
Stavba obsahuje:
o Novostavba nepodsklepeného přízemního rodinného dvojdomu o dvou samostatných
bytových jednotkách o velikosti 2 x 4+1 s příslušenstvím + 2 x garáž. Jedná se o zděnou
stavbu přízemní s obytným podkrovím obsahující dvě samostatné bytové jednotky (celková
zastavěná plocha 199 m2). Objekt bude zastřešen sedlovou střechou se sklonem střešního
pláště 40°, výška hřebene střechy 7,6 m od podlahy přízemí. Vytápění objektu
elektrokotlem.
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o Zpevněné plochy – příjezdová cesta pro osobní automobily ke garáži vč. odstavného stání
(velkoformátové dlaždice), terasa a přístupový chodník k rodinnému domu (zámková
dlažba).
o Vodovodní přípojka – napojení na obecní vodovod navrtávkou v komunikaci parc.č.
852/35 k.ú. Klenovice.
o Přípojka NN - napojení objektu zemním kabelem ze stávající elektroměrné skříně umístěné
na hranici pozemku parc.č. 852/31 k.ú. Klenovice u Soběslavi.
o Odkanalizování – splaškové vody budou kanalizačním potrubím KG DN 150
svedeny do revizní šachty a následně do stávající obecní kanalizace v komunikaci parc.č.
852/35 k.u. Klenovice. Celková délka kanalizační přípojky je cca 26 m.
o Dešťová kanalizace - dešťová voda ze střechy objektu bude svedena vnějšími dešťovými
svody do vsakovacích bloků na vlastním pozemku ( drenáže) .
o Oplocení pozemku – pletivem výšky 1500 mm, které bude kotveno na ocelové trubky
po 3 metrech. V místě vjezdu budou v oplocení osazena vrata (konstrukce rámová ocelová,
výplň dřevěné příčle). Stejnou konstrukcí budou provedena i vstupní vrátka.
Parcela č. 852/31 v k.ú. Klenovice u Soběslavi bude přístupná vjezdem z veřejně přístupné
účelové komunikace na pozemku parc.č. 852/35 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
A. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 852/31 ( dvojdům a domovní části přípojek)
852/35 ( venkovní části přípojek) v katastrálním území Klenovice u Soběslavi v souladu
s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres umístění stavby v měřítku
1:250 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 katastrální mapy.
2. Pro uskutečnění povolované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc.č.
852/31 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a zároveň část tohoto pozemku bude
využita jako zařízení staveniště.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jaroslav Hybš, nar. 30.10.1967, Klenovice 168, 392 01 Soběslav
Gabriela Hybšová, nar. 21.11.1971, Klenovice 168, 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
na stavbu:
rodinný dvojdům a vedení vodovodní a kanalizační přípojky
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 852/31, 852/35 v katastrálním území Klenovice u
Soběslavi.
Stavba obsahuje:
o Novostavba nepodsklepeného přízemního rodinného dvojdomu o dvou samostatných
bytových jednotkách o velikosti 2 x 4+1 s příslušenstvím + 2 x garáž. Jedná se o zděnou
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stavbu přízemní s obytným podkrovím obsahující dvě samostatné bytové jednotky (celková
zastavěná plocha 199 m2). Objekt bude zastřešen sedlovou střechou se sklonem střešního
pláště 40°, výška hřebene střechy 7,6 m od podlahy přízemí. Vytápění objektu
elektrokotlemDispoziční řešení dvojdomu:
Dvě bytové jednotky – každá obsahuje: v přízemí: závětří, koupelna + WC, chodba,
obývací kuchyně, obývací pokoj + schodišťový prostor, venkovní terasa, garáž, v podkroví:
hala + schodišťový prostor, koupelna + WC, 2x pokoj, pracovna.
o Zpevněné plochy – příjezdová cesta pro osobní automobily ke garáži vč. odstavného stání
(velkoformátové dlaždice), terasa a přístupový chodník k rodinnému domu (zámková
dlažba).
A. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ve stavební části
Josef Hejl, Vajgar 879/III, Jindřichův Hradec, ČKAIT 0100104, v části elektroinstalace ing.
Miroslav Marek, Komenského 449, Kardašova Řečice, ČKAIT 0101468; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před započetím stavby je žadatel povinen zajistit vytyčení hranice pozemku subjektem
k tomu oprávněným.
3. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani
samotnou výstavbou poškozeny.
4. Investor a dodavatelé prací učiní po dobu výstavby příslušná opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její
vegetační kryt.
5. Investor před započetím stavby provede vytýčení hranic záboru a na vlastní náklady (dle § 8
odstavce 1 písmena a) zákona, provede skrývku kulturních vrstev zeminy z plochy odňaté ze
ZPF o výměře 199 m2 dle předložené bilance skrývky. Objem orniční vrstvy půdy z této
plochy činí 70 m3.
6. Skrytá zemina bude dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy deponována
na pozemek parc. č. 852/31 druh pozemku orná půda v k. ú. Klenovice u Soběslavi, na
který je udělen tento souhlas a je ve vlastnictví žadatele. Zemina bude využita na pozemku
parc. č. 852/31 druh pozemku orná půda v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
7. Odvoz zeminy a její rozprostření na pozemcích k tomu určených, včetně jejího využití pro
následné úpravy staveniště, budou dokončeny nejpozději do doby kolaudace stavby.
8. Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami.
9. O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním
kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník případně ve stavebním deníku),
v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení a účelnosti využívání
těchto zemin v souladu s ustanovením § 10 odstavce 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
10. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, či
negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.
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11. 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.
12. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit distribuční a sdělovací
zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., jsou stavebníci povinni dle vyhlášky
324/90 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, či na
majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem.
13. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m
od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl
jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Stavebníci jsou povinni dodržovat
platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
14. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
15. Stavebníci jsou povinni ohlásit jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení
v provozování ECZR.
16. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce
a technických zařízeních při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
17. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb
a příslušné technické normy.
18. Stavebníci jsou povinni dbát, aby co nejméně rušili 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 jsou povinni
hradit stavebníci, příp. následní uživatelé.
19. 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 (nejbližší muzeum),
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 dnů po učinění oznámení.
20. Při výstavbě nebude docházet ke znečišťování místní komunikace a nebude na ní skladován
žádný materiál.
21. 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, cihly – např. recyklační
středisko TS Tábor v k.ú. Klenovice, kovový odpad, sklo, plast – např. Sběrné suroviny a.s.,
nekontaminované odpadní dřevo – např. palivo) a pouze v případě, že toto nebude možné,
bude zajištěno jejich zákonné odstranění oprávněnou osobou. K závěrečné kontrolní
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prohlídce doloží stavebníci doklady o využití, případně odstranění odpadů vzniklých při
stavbě.

22. Na základě závěru ze zprávy o průzkumu radonového rizika stavebního pozemku je pozemek
podle výsledků měření zařazen do kategorie středního radonového indexu. Dle § 90 a § 95
vyhlášky č. 307/2002 Sb. současně s oznámením o užívání stavby investor předloží kontrolní
měření radonu v interiéru objektu.
23. Dle vyhl. MVČR 23/2008 Sb., § 15 odst. 5 musí být objekt - každá bytová jednotka- vybaven
autonomní detekcí a signalizací požáru. Autonomní hlásič bude osazen v nejvyšší místě (na
stropě) chodby - místnost č. 3 v každé bytové jednotce.
24. Pokud bude garáž sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, bude dle § 21
vyhl. č. 23/2008 Sb. vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním.
25. Dle přílohy č. 4 vyhl. 23/2008 Sb., bude stavba vybavena pro případný první požární zásah
přenosnými hasicími přístroji takto:
Rodinný dům – jeden práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 34 A (umístění na
viditelném místě na chodbě)
Garáž – jeden hasicí přístroj s hasicí schopností 183 B
Hasicí přístroje budou umístěny na svislé konstrukci s maximální výškou rukojeti 1,5 m.
Hasicí přístroje budou mít doklad o provozuschopnosti a budou podléhat pravidelným
revizím.
26. Stavebníci oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Dokončení základové desky
b) Dokončení hrubé stavby rodinného domu
c) Dokončení výstavby rodinného domu (závěrečná kontrolní prohlídka)
27. Stavba bude dokončena do 30.5.2015.
28. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dodavatelskou firmou dle výběru
stavebníka. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník na stavební úřad přesný
název a adresu dodavatele.
B. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Stavebníci jsou povinni oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně
30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být
započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad užívání stavby nezakáže.
2. Současně s oznámením o záměru započít s užíváním stavby stavebníci doloží tyto doklady:
 revizní zprávu elektroinstalace a hromosvodu
 osvědčení o stavu komínů
 zápis o provedení tlakové zkoušky rozvodu vody
 zápis o provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí
 zápis o provedení tlakové a topné zkoušky ústředního vytápění
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atest nepropustnosti jímky na vyvážení
geometrické zaměření vodovodní a kanalizační přípojky před zásypem potrubí
geometrický plán zaměření stavby
doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (atesty protipožárních sádrokartonů
+ doklad o jejich montáži odbornou firmou, doklad o provedené kontrole
provozuschopnosti hasicích přístrojů, doklad a montáži a provozuschopnosti detektoru
požáru).
doklad o nakládání s odpady vzniklými při stavbě
projektovou dokumentaci se zakreslením nepodstatných změn, pokud k nim došlo
v průběhu výstavby

C. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se
vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že
výroková část rozhodnutí vztahující se k povolení stavby (II.) nabude vykonatelnosti
nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby
(I.).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jaroslav Hybš, nar. 30.10.1967, Klenovice 168, 392 01 Soběslav
Gabriela Hybšová, nar. 21.11.1971, Klenovice 168, 392 01 Soběslav

Odůvodnění:
Dne 4.7.2012 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 dne 25.7.2012 pod č.j. MS/15085/2012.
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 stavebního zákona náleží žadatelům 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 - Obec
Klenovice, Tomáš Čížek, Ladislav Stach, Josef Stach, David Čížek, Marcela Čížková ).
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 v termínu
od 25.7.2012 do 9.8.2012 a na úřední desce OÚ Klenovice v termínu 25.7.2012 do 10.8.2012.
Stavební úřad nařídil k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí veřejné ústní jednání
spojené s místním šetření na den 24.8.2012 na místě stavby ( pozemek parc.č. 852/31 k.ú.
Klenovice u Soběslavi) 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
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ústní jednání se dostavil pouze jeden ze žadatelů – pí. Gabriela Hybšová 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.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že umístěním předmětné stavby 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.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o umístění
stavby.
Pro stavbu bylo vydáno povolení ke zřízení sjezdu OÚ Klenovice pod č.j. OÚ-KL-491/2012 ze
dne 2.7.2012.
Ke stavbě bylo vydáno koordinované závazné stanovisko MěÚ OVRR a MěÚ ŽP Soběslav dne
30.5.2012 pod č.j. MS/10170/2012.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
- MěÚ OVRR Soběslav, územní plánování - stanovisko č.j. MS/10552/2012/Ja ze dne
21.5.2012.
- HZS JK územní odbor Tábor – vyj.č.j.HSCB-2233-2/2012 UO-TA
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 Čížek, Ladislav Stach, Josef Stach, David Čížek, Marcela Čížková
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, proto o nich stavební úřad nerozhodoval.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly v řízení uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili písemným souhlasem do žádosti o vydání
územního rozhodnutí.
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 pozemku, na němž bude předmětná stavba realizována (Jaroslav a Gabriela
Hybšovi) a dále vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může
být navrhovanou stavbou přímo dotčeno (vlastníci sousedních nemovitostí - Obec Klenovice,
Tomáš Čížek, Ladislav Stach, Josef Stach, David Čížek, Marcela Čížková ). 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.
Stavební úřad nařídil k žádosti o vydání stavebního povolení ústní jednání spojené s místním
šetření na den 24.8.2012 s tím, že byla stanovena koncentrační zásada k uplatnění námitek
účastníků řízení, ve stejné lhůtě pak mohla být uplatněna i závazná stanoviska dotčených orgánů
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státní správy. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. Na ústní jednání se dostavil pouze
jeden ze stavebníků – pí. Gabriela Hybšová 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 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.
Pro stavbu bylo vydáno povolení ke zřízení sjezdu OÚ Klenovice pod č.j. OÚ-KL-491/2012 ze
dne 2.7.2012.
Ke stavbě bylo vydáno koordinované závazné stanovisko MěÚ OVRR a MěÚ ŽP Soběslav dne
30.5.2012 pod č.j. MS/10170/2012.
Stanoviska sdělili:
- HZS JK územní odbor Tábor – vyj.č.j.HSCB-2233-2/2012 UO-TA
- MěÚ OŽP Soběslav - vynětí ze ZPF – závazné stanovisko č.j. MS/13081/2012 ze dne
22.6.2012
- Obec Klenovice – souhlasné do žádosti o stavební povolení
- E.ON ČR s.r.o. - vyjádření zn. V1728 – Z051219905 ze dne 20.6.2012
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. - vyjádření č.j. 107322/12 ze dne 20.6.2014
- ČEVAK a.s. České Budějovice – vyj.č.j. 012030002170
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 Čížek, Ladislav Stach, Josef Stach, David Čížek, Marcela Čížková
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili písemným souhlasem do žádosti o vydání
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.
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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.
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.
a) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, celkem 600 Kč byl zaplacen dne
4.7.2012 na pokladně MěÚ Soběslav.
v elektronické podobě: www.musobeslav.cz
Obdrží:
účastníci (dodejky) územního řízení ( obec Klenovice má schválen územní plán)
Jaroslav Hybš, Klenovice č.p. 168, 392 01 Soběslav
Gabriela Hybšová, Klenovice č.p. 168, 392 01 Soběslav
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
účastníci – formou veřejné vyhlášky ( obec Klenovice má schválen územní plán)
Tomáš Čížek, Klenovice č.p. 184, 392 01 Soběslav
Ladislav Stach, K Libouši č.p. 518/3, 392 01 Soběslav III
Josef Stach, K Libouši č.p. 518/3, 392 01 Soběslav III
David Čížek, Klenovice č.p. 183, 392 01 Soběslav
Marcela Čížková, Klenovice č.p. 183, 392 01 Soběslav
účastníci (dodejky) stavebního řízení
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Jaroslav Hybš, Klenovice č.p. 168, 392 01 Soběslav
Gabriela Hybšová, Klenovice č.p. 168, 392 01 Soběslav
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
Tomáš Čížek, Klenovice č.p. 184, 392 01 Soběslav
Ladislav Stach, K Libouši č.p. 518/3, 392 01 Soběslav III
Josef Stach, K Libouši č.p. 518/3, 392 01 Soběslav III
David Čížek, Klenovice č.p. 183, 392 01 Soběslav
Marcela Čížková, Klenovice č.p. 183, 392 01 Soběslav

dotčené správní úřady
Městský úřad Soběslav, IČ 00252921, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí
Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I – územní plánování MS/10552/2012 + KZS
MS/10170/2012 ( silniční hospodářství, památková péče)
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, Soběslav č.p. 55/1, 392 01 Soběslav –
ochrana ZPF MS/13081/2012 + KZS MS/10170/2012 ( vodní hospodářství, odpadové
hospodářství)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČ 70882835, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 ( k vyj.č.j.
HSCB-2233-2/2012 UO-TA z 21.5.2012)
ostatní
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IČ 60849657, Provozní středisko Tábor, IDDS: 3ndg7rf ( k vyj.č.j.012030002170)
K vyvěšení na úřední desku:
MěÚ o.SMM – úřední deska
Obecní úřad Klenovice – úřední deska
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