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STEJNOPIS 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 

Jiří Janouš, nar. , Moraveč č.p. 6, 391 43  Mladá Vožice 

(dále jen "žadatel") podal dne 22.7.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

rodinný dům včetně zpevněných ploch, vodovodní přípojky, kanalizační 
přípojky, domovního vedení el. energie, prodloužení kanalizačního řadu, 
venkovní rozvody splaškové kanalizace, nové oplocení, zemní jímač tepla 

Mladá Vožice 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. v KN st. 487, parc. č. 498/6, 691/2, 691/4, 691/5, 691/7, 
693/18, 1203/1, 1203/16 v katastrálním území a obci Mladá Vožice. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

 

Stavba obsahuje: 

- záměrem stavebníka je vybudování rodinného domu s napojením na inženýrské sítě  
- rodinný dům je navržený jako jednopodlažní, nepodsklepený, bez obytného podkroví 
- RD je půdorysného tvaru písmene "L" o maximálních rozměrech 19,125m x 20,675m  

- objekt bude o zastavěné ploše 332,40 m2, výška po hřeben bude 6,105m od +0,000m domu 

- konstrukčně se jedná o systém stěnový obousměrný 

- sklon valbové střechy bude 22°  

- Výkopy – před zahájením výkopových prací dojde k vytýčení veškerých inženýrských sítí a 
zajištění před jejich případným poškozením , v části pozemku se odtěží ornice v tloušťce 200 
mm v prostoru budoucí stavby, která se ponechá na staveništi na konečné terénní úpravy, rýhy 
pro základové pasy budou vytěženy strojně v patřičných hloubkách a šířkách + následovné 
ruční začištění, posledních 50 mm zeminy se odtěží těsně před  betonáží, před zahájením 
betonáže se položí uzemnění objektu, vynechají prostupy pro instalace. Násypy zeminy pod 
základovou desku nutno řádně zhutnit, pod základovou desku bude proveden štěrkový polštář 
z kameniva 8-16 (alt 16-32) tl. 100mm.  

- Základy – objekt založen na základových pasech z prostého betonu třídy C12/15 proloženého 
čistým lomovým kamenem, část pasů bude betonováno přímo do rýh, část do tradičního 
tesařského bednění či šalovacích tvárnic, při betonáži nutno vynechat prostupy pro inž. sítě, 
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základová spára bude probíhat min 900 mm pod úrovní upraveného terénu, podkladní betony 
(prováděny na štěrkový násyp 100 mm) z betonu C12/15 s vyztuží kari sítěmi 100/100/8/8 

mm, základové konstrukce se opatří penetračním nátěrem a oxidovanými+modifikovanými 
hydroizolačními pásy elastek, svislé základové konstrukce bude v oblasti styku s terénem 
opatřeny extrudovaným polystyrenem tl.50mm. Armování základů (svislých stěn) 
prováděných ze ztraceného bednění – min. 4xR12 po 200mm svisle ve dvou řadách + 2x R12 

v každé vodorovné spáře. Beton základových konstrukcí min třídy C12/15. Základy budou 
opatřeny zateplovacím systémem s izolantem z XPS 50mm. Pod základovými konstrukcemi 

je nutno zavést chráničky tepelného čerpadla, přívod vzduchu ke krbovým kamnům a dalším 
prvkům dle PD – viz výkres základů a schema ZTI+NN. 

- Svislé konstrukce- nosné konstrukce provedeny z broušených keramických bloků Heluz 

Family 20, 30,  44 a 50 CB P+D, příčky  z bloků Heluz 8, 11,5, 14 CB P+D, vše na systémové 
Heluz  lepidlo či PUR pěnu. Sokl tvořen betonovými šalovacím tvárnicemi, bude opláštěn 
zateplovacím systém s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu 50mm. Pro zdění platí 
technologické postupy dodavatele zdících bloků. 

- Překlady, průvlaky – dle světlosti otvorů budou osazeny keramické typové překlady řady 
238, 115, 145 a ocelové I profily s celkovým uložením min. 300 mm, z vnější strany 
vyplentovány lignoporem a přesíťovány lepidlem a skelnou tkaninou, převážná většina 
překladů je navržena z keramických prvků řady ROP – P a U, výšky uložení překladů, typy a 
kusy jsou patrné z výkresů, vnější nadpraží překladů opatřit zateplením tl. 20-30mm, zejména 
u ocelových překladů. Jižní a východní strana domu bude opatřena typovými roletovými 
překlady pro umístění venkovních rolet.  

- Schodiště 1.NP - PŮDNÍ PROSTOR - Navrženo pouze dřevěné půdní stahovací schodiště 
T1 600/1200mm s požární odolností umístěné garáži 103. 

- Stropní konstrukce V úrovni zdiva +2,750m - +3,000m bude proveden železobetonový věnec 
z C16/20, výztuž věnce tvoří čtyři pruty R12 + třmínky R6 po 200 mm. Zateplení věnce bude 
řešeno XPS 80mm na vnější straně stropní desky a věncovkou tl.80mm, na vnitřní straně 
obvodového zdiva bude osazena věncovka 80mm. Profil betonového věnce je tedy 
260/250mm. Jako komín je navržen schiedel uni advanced, průměr kouřovodu 200mm, výška 
komínu 6,800m. Spotřebičem je krbová vložka na kusové dřevo, napojení kouřovodu bude 
provedeno v souladu s připojení výrobce vložky. 

-  Krov - Střecha je navržena sedlová, se sklonem 22°. Zastřešení je tvořeno sbíjenými 
příhradovými vazníky firmy Arrbo Milevsko. Statický návrh a posouzení řeší je v příloze PD. 

Kotvení vazníků je řešeno zinkovanými úhlovými kotvami do pozedních věnců. Nad vstupem 
(závětří 101) bude do vazníků osazen pomocný hranol (pro zachování rovné linie říms. Okraje 

střechy budou pobity OSB deskami tl. 18mm a na ně bude aplikován zateplovací systém s EPS 

70 tl. 30mm. Střecha bude provedena jako odvětrávaná.  
- Krytina – na konstrukci krovu se provede dřevěné bednění 22mm a aplikace kontaktní difuzní 

fólie a dvojí laťování z latí 60/40mm s pokládkou betonové krytiny skládané, antracitový 

odstín.  

- Klempířské výrobky – materiál – lakovaný plech, antracitový odstín, např. lindab, zambelli, 

oplechování parapetů, okapové žlaby, háky, svody, kolena, objímky svodu, čela, kotlíky, 
lemování, komín, ….  

- Podlahy – viz tabulka na výkresech a samostatný výkres, v 1.NP ponecháno na skladbu 

250mm 

- Elektroinstalace – přípojku NN řeší E-ON, pilíř NN bude umístěn v jihozápadní hranici 

pozemku stavebníka v oplocení. Do zádveří 101 rodinného domu v 1.NP se osadí hlavní 
rozvaděč R. Rozvaděč se napojí z pilíře NN, kde bude umístěna přípojková skříň SP100 a 

elektroměrový rozvaděč RE, propoj proveden kabelem CYKY 4B x 16mm2 a ovládacím 
kabelem CYKY 2B x 2,5mm2.  Rozvaděč RE je osazen hlavním jističem, elektroměrem pro 
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měření spotřeby a spínačem HDO.   Uložení kabelu mezi pilířem NN a domem se provede do 

země do ochranné trubky KSX 50, do hloubky min. 60cm. Nad kabelem se uloží výstražná 
folie z PVC. Z rozvaděče R se provedou veškeré světelné a zásuvkové vývody včetně napojení 
ostatních objektů na pozemku.   

- Vodovod – voda pro RD bude napojena z městského řadu novou vodovodní přípojkou PE 40 

zakončenou v RD v místnosti 103, kde bude osazena vodoměrná sestava. Následuje vnitřní 
vodovod rodinného domu.  

-      Napojení vodovodní přípojky bude řešeno před stávající vodoměrnou šachtou na pozemku 

st.487, kam je zavedeno potrubí LI80 pro bývalý objekt pekáren. Zde bude proveden nový 
vývod s uzávěrem a vypouštěním pro novou vodovodní přípojku. Odtud bude vodovodní 
potrubí vedeno po pozemku st.487 (vlastník Václav Žahour) pod oplocením, chodníkem a 
komunikací (zemním protlakem) až na pozemek stavebníka p.č. 498/6, kde bude dále vedeno 

až do garáže 103, kde bude ve zdivu osazena vodoměrná sestava. Postupně je potrubí vedeno 
po pozemcích st.487 (vlastník Václav Žahour), p.č. 691/2 (vlastník Václav Žahour), p.č. 691/4 
(vlastník město Mladá Vožice), p.č. 1203/1 (vlastníkem Jihočeský kraj). Délka vodovodní 
přípojky je 147,15m, spád proměnný po jednotlivých úsecích přípojky. Při výkopových 
pracích dojde k souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi, nutno dbát na dodržování ochranných 
pásem a zásad BOZP. 

- Splašková kanalizace – splaškové vody od ZZP z rodinného domu budou napojeny potrubím 
PVC DN 150 do splaškové kanalizace města Mladá Vožice, prodloužením kanalizačního řadu 
a vybudováním nové kanalizační přípojky PVC DN 150. Kanalizační přípojka bude zakončena 
v plastové revizní šachtě DN 400 1m od hranice pozemku stavebníka na jeho pozemku. 

- Dešťová kanalizace – dešťové vody z rodinného domu budou volně vypouštěny na terén 

pozemku stavebníka pomocí pěti  dešťových svodů DS1 až DS5 a zde zasakovány 

- Vytápění – zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo země – voda, se zemním jímačem tepla o 
ploše 626m2.  Teplovodní soustava je navržena klasická, kombinovaná, s nuceným oběhem, 
topení podlahové v kombinaci s otopnými tělesy. Ohřev TUV bude řešen instalovaným 
tepelným čerpadlem. Pro příležitostný zátop jsou v obývacím pokoji navržena teplovzdušná 
krbová kamna. 

- Zpevněné plochy – budou provedeny ze zámkových dlažeb v tl. 60mm - chodníky a 80mm – 

pojížděné plochy, podloží připravit v souladu s předpokládaným zatížením ploch, obruby, 
palisády – typové Best – parkan, linea, uriko… 

- jedná se o objekt rodinného domu se zastřešenou terasou a garáží pro parkování dvou 
osobních automobilů 

- jedná se o objekt jednopodlažní bez podsklepení provedeného ze smíšeného konstrukčního 
systému 

- stahovací půdní schody budou provedeny do půdního prostoru s požární odolností 15 minut 
– EW15DP3 

- požární stropy – sádrokartonový podhled budou s požární odolností min. 15 minut 
v provedení EI 

- bude realizováno opatření proti pronikání radonu z podloží : všechny kontaktní konstrukce 
navrhovaného objektu budou provedeny v 1. kategorii těsnosti. tj. s protiradonovou izolací  a 
všechny prostupy konstrukcemi budou provedeny těsně a kolem stavby nebudou prováděny 
povrchové úpravy s nízkou plynopropustností (asfalt, beton) 

- dále dojde k vybudování zpevněných ploch okolo RD, nové vodovodní přípojky z obecního 
vodovodu, prodloužení kanalizačního řadu s novou kanalizační přípojkou pro RD, 
venkovních rozvodů splaškové kanalizace, venkovních rozvodů NN, oplocení a dopravního 
připojení  

- dešťové vody budou vypouštěny volně na terén pozemku stavebníka parc..č. v KN 498/6 

v k.ú. Mladá Vožice a zde budou zasakovány   

- zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo vytápění bude zemní jímač tepla o ploše 600m2 
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- přípojka elektrické energie bude řešena samostatně na základě smluvního vztahu s  E-ON 

Distribuce a.s.  

- vytápění bude provedeno jako ústřední teplovodní a lokální zdroj tepla s tepelným čerpadlem 

umístěným v technické místnosti 
- druhým zdrojem tepla budou krbová kamna umístěná v obývacím pokoji s instalovaným 

topidlem u nehořlavé podlahy ve vzdálenosti 0,8m od ohniště a 0,4m do stran 

- VZT potrubí bude obaleno požární izolací s požární odolností 15 minut v provedení EI 

- v garáži budou realizovány příčné otvory neuzavíratelné a to v protilehlých stěnách 

- bude provedena elektroinstalace a hromosvody 

- instalovaný hromosvod a bleskosvod bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2 

- hlavní uzávěry vody a el. Energie budou viditelně označeny  
- požární odolnost spalinové cesty bude min. EI30DP1 

- komín bude vyveden min. 650mm nad hřeben střechy objektu a podlaha u vybíracího otvoru 
bude nehořlavá 

- komínové těleso bude jednotlivé, přímé jednoprůduchový systémový komín 

- objekt bude vybaven  přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 34A - RD  

- objekt bude vybaven  přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 183B – garáž 

- objekt bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace (m.č. 102, 117) 
- pokud bude garáž sloužit pro parkování vozidle s pohonem na plynná paliva, pak bude 

vybaven detektory úniku plynu a účinným větráním 

- záměrem stavebníka je vybudování prodloužení stoky jednotné kanalizace KG PVC 315/7,7 
SN4, za účelem napojení nové kanalizační přípojky stavebníka z KG PVC DN 160/4 SN4 pro 
odvod splaškových vod z pozemku stavebníka parc. č. v KN  498/6 v k.ú. Mladá Vožice 

- celková délka navržení prodloužení řadu je 106,25m a bude vedena po pozemcích: 
P.Č.1203/16-23,10M (MĚSTO MLADÁ VOŽICE),  P.Č.693/18-5,90M (MĚSTO MLADÁ 
VOŽICE),  P.Č.691/5-2,25M (MĚSTO MLADÁ VOŽICE),  P.Č.691/7-33,60M (MĚSTO 
MLADÁ VOŽICE),  P.Č.691/2-15,30M (VÁCLAV ŽAHOUR),  P.Č.691/4-26,10M 

(MĚSTO MLADÁ VOŽICE) v k.ú. Mladá Vožice 

- Vodovodní přípojka: celkem 163,45m bude vedena po pozemcích ST.487-13,0M (VÁCLAV 
ŽAHOUR), P.Č.691/2-17,35M (VÁCLAV ŽAHOUR), P.Č.691/4-28,80M (MĚSTO MLADÁ 
VOŽICE), P.Č. 1203/1-13,00M (JIHOČESKÝ KRAJ), P.Č.498/6-91,300M (JIŘÍ JANOUŠ-

STAVEBNÍK) v k.ú. Mladá Vožice 

- Kanalizační přípojka: celkem 15,50m bude vedena po pozemcích P.Č.691/4-1,52M 

(MĚSTO MLADÁ VOŽICE), P.Č. 1203/1-12,98M (JIHOČESKÝ KRAJ), P.Č.498/6-1,00M 

(JIŘÍ JANOUŠ-STAVEBNÍK) v k.ú. Mladá Vožice 

- 1.NP bude obsahovat: závětří, zádveří, zahradní sklad, pracovna s WC, centrální chodba, 
technická místnost, koupelna, pokoj s koupelnou a šatnou, 2x pokoj, WC, kuchyně se spíží, 
obývací pokoj, terasa 

- projektovou dokumentaci autorizoval Ing. Václav Rychlý ČKAIT:0101814  

 

 

 

Stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 94j stavebního zákona a oznamuje 

zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona dotčeným orgánům a účastníkům 
řízení. Jelikož jsou správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, 
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upouští podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na 
místě. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení,  
 

jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
(stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, úřední dny pondělí a středa  7,30 - 12,00 a 12,30 

- 17,00 hod; v jiné dny po telefonické dohodě). 
Městský úřad v Mladé Vožici, jako stavební úřad zároveň umožňuje podle § 36 odst. 3 správního 
řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a 

to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí shora vymezené lhůty pro uplatnění námitek.  
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 486/1, 486/2, 490/1, 495, 496/1, 499, 1354, 296, 297, 298, parc. č. 498/7, 498/42, 498/43, 
498/68, 689/7, 689/18, 690, 691/6, 693/4, 693/5, 693/17, 693/1, 693/13, 498/4, 498/67, 

498/73, 498/62, 498/2, 498/44, 694/5, 1203/6 v katastrálním území Mladá Vožice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Mladá Vožice č.p. 201, č.p. 212, č.p. 717, č.p. 208, č.p. 207 a č.p. 206 

 

Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 

nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního 
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické 
nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a 
stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem 
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, 

v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá.  K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jeho účastníka řízení, a důvody podání námitek.  
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má 
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v 
rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
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je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které 
překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může 
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 

 

Počet stejnopisů odpovídá rozdělovníku.  
 

[otisk úředního razítka] 
 

 

 Ing. Blanka Malinová v. r.  

vedoucí stavebního úřadu 

  

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Michaela Růžičková 

 

 

 

 Příloha: 
Výřez z koordinační situace stavby 

 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Jiří Janouš, Moraveč č.p. 6, Slapsko, 391 43  Mladá Vožice (stavebník, vlastník dotčeného 
pozemku parc. č. v KN 498/6 v k.ú. Mladá Vožice) 

Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43  Mladá Vožice (obec, na jejímž území 
má být záměr uskutečněn, vlastník dotčeného pozemku parc. č. v KN 691/4, 691/7, 691/5, 

1203/16, 693/18 v k.ú. Mladá Vožice) 

Václav Žahour, 28. října č.p. 581, 391 43  Mladá Vožice (vlastník dotčeného pozemku parc. č. 
v KN st. 487 a parc. č. v KN 691/2 v k.ú. Mladá Vožice, věcné břemeno chůze a jízdy  pro 

pozemky parc. č. v KN 691/2, 691/6 v k.ú. Mladá Vožice) 

Jihočeský kraj, v zastoupení: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Závod Tábor, 
IDDS: cadk8eb (vlastník dotčeného pozemku parc. č. v KN 1203/1 v k.ú. Mladá Vožice, věcné 
břemeno podle listiny pro pozemek parc. č. v KN 1203/16 v k.ú. Mladá Vožice, vyjádření ze dne 
8.4.2019 vedené pod značkou SUS JcK 03648/2019) 

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu (věcné břemeno podle listiny pro pozemky parc. č. v KN 

st. 487 a parc. č. v KN 691/2, 691/4, 691/5, 1203/1 v k.ú. Mladá Vožice, vyjádření ze dne 
22.1.2019 vedené pod značkou M18416-16299790 - elektřina, ze dne 18.2.2019 vedené pod 
značkou P6503-16305652, smlouva o připojení číslo 12415911, vyjádření ze dne 22.1.2019 

vedené pod značkou M18416-16299790 – plyn, vyjádření ze dne 29.5.2019 vedené pod značkou 
I12394-16322640 ) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (věcné břemeno podle listiny pro 

pozemek parc. č. v KN 1203/1 v k.ú. Mladá Vožice, vyjádření ze dne 20.9.2018 vedené pod č.j. 
729295/18) 

Jaroslav Veselý, Sedláčkova č.p. 307, 391 43  Mladá Vožice (zástavní právo smluvní pro 

pozemek parc. č. v KN 691/4 v k.ú. Mladá Vožice) 
 

 

Ing. 

Michaela 

Růžičková

Digitálně podepsal 

Ing. Michaela 

Růžičková 

Datum: 2019.07.23 

14:53:55 +02'00'
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účastníci (veřejnou vyhláškou) – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným 
povolením přímo dotčeno 

Libuše Weishauptová, Budíkov č.e. 194, 251 64  Mnichovice 

Václav Svatek, 28. října č.p. 541, 391 43  Mladá Vožice 

Hana Dospělová, Roháčova č.p. 266/38, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Jaromír Dospěl, Roháčova č.p. 266/38, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Františka Novoveská, Sedláčkova č.e. 369, 391 43  Mladá Vožice 

Marie Písaříková, Purkrabská č.p. 69, 391 43  Mladá Vožice 

Božena Nováková, náměstí SNP č.p. 1113/4, Černá Pole, 613 00  Brno 13 

František Markvart, U Brodu č.p. 212, 391 43  Mladá Vožice 

Marie Markvartová, U Brodu č.p. 212, 391 43  Mladá Vožice 

Dana Peclinovská, Josefa Bricha č.p. 447, 391 43  Mladá Vožice 

Oldřich Mrva, U Brodu č.p. 201, 391 43  Mladá Vožice 

Jiřina Mrvová, U Brodu č.p. 201, 391 43  Mladá Vožice 

ZZN Pelhřimov a. s., IDDS: xujtfzg 

Karel Němeček, Voračického předměstí č.p. 680, 391 43  Mladá Vožice 

Dagmar Strnadová, Voračického předměstí č.p. 717, 391 43  Mladá Vožice 

Miroslav Strnad, Voračického předměstí č.p. 717, 391 43  Mladá Vožice 

Ing. Vladimír Hájek, Ctiněveská č.p. 2217, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 

Ing. Zdeněk Hájek, Luční č.p. 250, Světice, 251 01  Říčany u Prahy 

Pavel Kroneisl, Voračického předměstí č.p. 208, 391 43  Mladá Vožice 

Lenka Čeňková, Voračického předměstí č.p. 712, 391 43  Mladá Vožice 

Jan Kroneisl, Voračického předměstí č.p. 208, 391 43  Mladá Vožice 

Věra Kroneislová, Voračického předměstí č.p. 208, 391 43  Mladá Vožice 

Ludmila Lhotková, Žižkova č.p. 533, 259 01  Votice 

Eva Kouklíková, Doudlebská č.p. 638, 391 43  Mladá Vožice 

David Rücker, Běleč č.p. 43, 391 43  Mladá Vožice 

Sberbank CZ, a.s., IDDS: f94gyc6 

Josef Vávra, Blanická č.p. 479, 258 01  Vlašim 

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 

dotčené orgány (dodejky) 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Oddělení památkové péče, IDDS: 5zrb8iz (vyjádření 
ze dne 18.9.2018 vedené pod č.j. METAB49935/2018/OR/kvac) 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Oddělení územního plánování, IDDS: 5zrb8iz 

(závazné stanovisko ze dne 27.1.2019 vedené pod č.j. METAB5397/2019/OR/Pa, vyjádření ze 
dne17.9.2018 vedené pod č.j. METAB49544/2018/OR/Pa) 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz (závazné stanovisko ze dne 
17.6.2019 vedené pod č.j. METAB34888/2019/OŽP/JJah, společné stanovisko ze dne6.3.2019 

vedené pod č.j. METAB10368/2019/OŽP/Maš, závazné stanovisko ze dne 5.3.2019 vedené pod 
č.j. METAB12836/2019/OŽP/LPek, závazné stanovisko ze dne 25.2.2019 vedené pod č.j. 
METAB11374/2019/OŽP/Mra, závazné stanovisko ze dne 5.3.2019 vedené pod č.j. 
METAB13010/2019/OŽP/Kk, závazné stanovisko ze dne 25.2.2019 vedené pod č.j. 
METAB11255/2019/OŽP/ISte) 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, IDDS: 5zrb8iz (rozhodnutí povolení připojení sousední 
nemovitosti ze dne 22.5.2019 vedené pod č.j. METAB27131/2019/OD/SMar) 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor 
Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73 (závazné stanovisko ze dne 7.3.2019 vedené pod 
č.j. KRPC-777-145/ČJ-2019-020806) 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 (závazné 
stanovisko ze dne 20.2.2019 vedené pod č.j. HSCB-547-2/2019 UO-TA) 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní 
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pracoviště Tábor, IDDS: agzai3c (závazné stanovisko ze dne 1.2.2019 vedené pod č.j. 
KHSJC01805/2019/HOK TA) 

 

 

ostatní (dodejky) 

Vožická majetková s.r.o., IDDS: mux7rss (vyjádření ze dne 23.4.2019 vedené pod č.j. 
12/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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