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ROZHODNUTÍ
č. Výst.23437/2012/Pří

Výroková část:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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 19.11.2012 podal
Kamil Živný, nar. 26.7.1975, Klenovice 221, 392 01 Soběslav,
Markéta Slabá, nar. 3.5.1977, Klenovice 221, 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:
přístavba garáže ke stávajícímu rodinnému domu čp.221
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2122/43 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Stavba obsahuje:
Jedná se o přístavbu garáže ke stávajícímu rodinnému domu. Stavba bude obdélníkového
půdorysu, přízemní, bez podsklepení a bez půdního prostoru, zastřešena pultovou střechou.
Objekt bude sloužit jako garáž se samostatným prostorem pro kotel na pelety.
Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace přes vsakovací jímku dešťových
vod.
Elektroinstalace bude napojena ze stávajícího RD.
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A. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 2122/43 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 katastrální mapy.
2. Pro uskutečnění povolované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc.č.
2122/43 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Kamil Živný, nar. 26.7.1975, Klenovice 221, 392 01 Soběslav
Markéta Slabá, nar. 3.5.1977, Klenovice 221, 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:
přístavba garáže ke stávajícímu rodinnému domu čp.221
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2122/43 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Stavba obsahuje:
Jedná se o přístavbu garáže ke stávajícímu rodinnému domu. Stavba bude obdélníkového
půdorysu, přízemní, bez podsklepení a bez půdního prostoru, zastřešena pultovou střechou.
Objekt bude sloužit jako garáž se samostatným prostorem pro kotel na pelety.
Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace přes vsakovací jímku dešťových
vod.
Elektroinstalace bude napojena ze stávajícího RD.
Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace v majetku Obce Klenovice
A. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav
Pantoflíček, Polní 806/II, 39201 Soběslav , ČKAIT 0100103; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby
subjektem k tomu oprávněným.
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.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
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5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Dle § 15 odst. 5 vyhl 23/2008 Sb., musí být v rodinném domě instalovány 1 ks zařízení
autonomní detekce a signalizace požáru. Zařízení schváleného typu bude v přízemí umístěno
v nejvyšším místě (na stropě) chodby u východu z RD ( plocha bytu do 150 m2.)
10. Dle § 13 vyhl. 23/2008 S., bude objekt ( RD) vybaven přenosným hasicím přístrojem s hasicí
schopností 34 A. a další PHP s hasící schopností 34A příp. 183B v prostoru garáže. Hasicí
přístroj bude umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný, bude osazen na svislé
konstrukci s max. výškou rukojeti 1,5 m od podlahy.
11. S ohledem na charakter a složitost stavby upouští MěÚ OVRR od průběžných kontrolních
prohlídek stavby. Provedena bude pouze závěrečná kontrolní prohlídka, bezprostředně po
oznámení stavebníka o záměru započít s užíváním předmětné stavby.
12. Stavba bude dokončena do 30.10.2015.
13. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou dle výběru stavebníků. Před zahájením
stavebních prací oznámí stavebníci na stavební úřad přesný název a adresu dodavatelské
firmy.
B. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Stavebník je povinen 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 stavebník doloží tyto doklady:
 revizní zprávu elektroinstalace
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doklad o kontrole komínového tělesa
zápis o provedení tlakové a topné zkoušky ústředního vytápění
geometrický plán zaměření přístavby objektu
doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (atesty protipožárních sádrokartonů
+ doklad o jejich montáži odbornou firmou, revize hasicího přístroje, doklad a montáži
a provozuschopnosti detektoru požáru).
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:
Kamil Živný, nar. 26.7.1975, Klenovice 221, 392 01 Soběslav
Markéta Slabá, nar. 3.5.1977, Klenovice 221, 392 01 Soběslav

Odůvodnění:
Dne 19.11.2012 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.
Dnem 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé
související zákony, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), který v čl. II bod 14. stanoví, že
řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních předpisů, tj. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“). V čl. II. Bod
14. stavebního zákona jsou sice uvedeny výjimky, pro které je nutné postupovat ji podle zákona
č. 350/2012 Sb., nicméně projednávaná stavba mezi tyto výjimky nenáleží.
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). Účastníkem územního
řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem a dále toto právní postavení přísluší těm, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (vlastníci
sousedních nemovitostí – Obec Klenovice, Olga Plachá, Ladislav Švarc, Jitka Švarcová).
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
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vyhlášky. Toto oznámení bylo řádně vyvěšeno na úřední desce MěÚ v Soběslavi v termínu
od 29.11.2012 do 14.12.2012 a na úřední desce OÚ Klenovice v termínu 30.11.2012 do
16.12.2012.
Stavební úřad nařídil k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí veřejné ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na 4.1.2013 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. Záměr stavby byl řádně vyvěšen
na místě stavby ( plot stávajícího RD čp.221) O průběhu jednání byl sepsán protokol.. Na
veřejné ústní jednání se dostavil starosta obce Klenovice a stavebník. Do termínu konání jednání
nepodal žádný z účastníků řízení námitku vůči umístění výše uvedené stavby. Ani zástupci
veřejnosti se ke stavbě nevyjádřili.
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 závazné stanovisko MěÚ ŽP Soběslav a MěÚ OVRR
Soběslav dne 21.5.2012 pod č.j. MS/09048/2012/Kbš
Ke stavbě bylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky ke snížení odstupové vzdálenosti od
hranice sousedního pozemku dne 6.8.2012 pod č.j. Výst.11554/2012/Pří a je v právní moci dnem
5.9.2012.
Stanoviska sdělili:
- MěÚ Soběslav OVRR – územní plánování, – vyj.č.j. MS/09526/2012/Ja
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, Olga Plachá, Ladislav Švarc, Jitka Švarcová
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, proto o nich stavební úřad nerozhodoval.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost se k danému záměru nevyjádřila
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili
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 a dále toto
právní postavení náleží vlastníkům sousedních nemovitostí (Obec Klenovice, Olga Plachá,
Ladislav Švarc, Jitka Švarcová ), jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo
dotčeno. 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 projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na 4.1.2013 s tím, že byla stanovena koncentrační zásada
k uplatnění námitek účastníků řízení, ve stejné lhůtě pak mohla být uplatněna i závazná
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stanoviska dotčených orgánů státní správy. Záměr stavby byl řádně vyvěšen na místě stavby (
plot stávajícího RD čp.221) O průběhu jednání byl sepsán protokol.. Na veřejné ústní jednání se
dostavil starosta obce Klenovice a stavebník. 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 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.
Ke stavbě bylo vydáno koordinované stanovisko MěÚ OVRR Soběslav a MěÚ ŽP Soběslav dne
5.9.2008 pod č.j. Výst.8941/2008 pod č.j. Výst.8941/2008/Kbš
Podklady pro vydání rozhodnutí:
- HZS JK územní odbor Tábor – vyj.č.j.HSCB-1577-2/2012 UO-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, Olga Plachá, Ladislav Švarc, Jitka Švarcová
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 nevyjádřili

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
Obdrží:
účastníci (dodejky) územního řízení
Kamil Živný, Klenovice č.p. 221, 392 01 Soběslav
Markéta Slabá, Klenovice č.p. 221, 392 01 Soběslav
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
účastníci územního řízení – formou veřejné vyhlášky ( Obec Klenovice má schválen územní
plán)
Olga Plachá, V Zahájí č.p. 23, Lhota Samoty, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ladislav Švarc, Klenovice č.p. 220, 392 01 Soběslav
Jitka Švarcová, Klenovice č.p. 220, 392 01 Soběslav
účastníci ( dodejky) stavebního řízení
Kamil Živný, Klenovice č.p. 221, 392 01 Soběslav
Markéta Slabá, Klenovice č.p. 221, 392 01 Soběslav
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
Olga Plachá, V Zahájí č.p. 23, Lhota Samoty, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ladislav Švarc, Klenovice č.p. 220, 392 01 Soběslav
Jitka Švarcová, Klenovice č.p. 220, 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/09526/2012/Ja) , památková
péče, archeologie ( KZS/MS/09048/2012/Kbš)
Městský úřad Soběslav, IČ 00252921, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23,
392 01 Soběslav I ( KZS/MS/09048/2012/Kbš)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČ 70882835, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 – ( vyj.č.j.
HSCB-1577-2/2012 UO-TA)
ostatní: k vyvěšení na úřední desce
MěÚ o.OSMM úřední deska
Obecní úřad Klenovice, IDDS: vqmb7e9
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