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STEJNOPIS 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O DODATEČNÉM POVOLENÍ A ZMĚNĚ 

STAVBY PŘED DOKONČENÍM A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Jiří Šimek, nar. 17.4.1977, Vršovická č.p. 1525/1d, 101 00 Praha, 

v zastoupení na základě plné moci: 

Ing. Tomáš Borkovec, nar. 25.3.1983, Křtěnovice 5, 391 43 Mladá Vožice 

 (dále jen "žadatel") dne 19.11.2018 podal žádost o dodatečné povolení stavby a v rámci řízení bylo dne 

20.12.2019 požádáno o změnu stavby před dokončením stavby: 

soubor objektů z kontejnerů včetně terasy, el. vedení po dotčených pozemcích, 

dešťové kanalizace a vsakovacího objektu, dvou jímek a splaškové kanalizace, vodovodu 

z vodoměrné šachty a zpevněných ploch 

Hlasivo, Rašovice 

na pozemcích parc. č. v KN st. 79 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. v KN 50 (ostatní plocha) a 

nově na pozemku parc. č. v KN 92 (trvalý travní porost) (parc. č. v PK – přídělový plán 53/1) (dle 

geometrického plánu  číslo 77-223/2018 parc. č. v KN st. 83/1 a st. 84) v katastrálním území Rašovice 

u Hlasiva a obci Hlasivo, místní část Rašovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- jedná se o projednání změny umístění stavby souboru objektů z kontejnerů v řízení o dodatečném 

povolení stavby z důvodu změny umístění stavby 

- přičemž nově byly dotčeny stavbou pozemky parc. č. v KN st. 79 (zastavěná plocha a nádvoří) a 

parc. č. v KN 50 (ostatní plocha) a nově na pozemku parc. č. v KN 92 (trvalý travní porost) (parc. 

č. v PK – přídělový plán 53/1) v katastrálním území Rašovice u Hlasiva a obci Hlasivo, místní část 

Rašovice 

- následně bude provedeno:  

bude opláštěn spojovací krček, budou osazeny prvky na obálku objektů a v blízkosti objektu 

z vnější části bude objekt upraven tak, aby materiálově a barevně lépe korespondoval s přírodním 

charakterem lokality 

- předmětem řízení jsou stavební úpravy, kterými se zajistí dodržení podmínek Městského úřadu 

Tábor, odbor životního prostředí a odbor rozvoje 
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- dále bylo požádáno o změnu stavby před dokončením spočívající ve změně způsobu využití, a to 

z rekreačního objektu na objekt rodinného domu. 

 

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"), oznamuje podle § 129 odst. 2 a 3 a ú 87 odst. 1 a 2 a § 112 odst. 1 

stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a současně nařizuje k projednání 

žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

 

20. března 2020 (pátek) v 10:00 hodin, 

 

se schůzkou pozvaných na místě samém (před objektem). 

Současně správní organ ve smyslu ustanovení §118 stavebního zákona oznamuje zahájení řízení o 

změněn stavby před jejím dokončením.  

 

Stavební úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. Ve 

stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.  

 

 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena 

nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů 

pro vydání 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). Žadatel podle § 87 odst. 2 

stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním 

jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání (dne 20.3.2020) na místě: 

na úřední desce obecního úřadu Hlasivo. 

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. (2) písm. b) stavebního zákona:  

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. v KN 601/8, 583  v katastrálním území Rašovice u Hlasiva. 

 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit 

nejpozději při ústním jednání, 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). 

 

 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům 

a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se 
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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. 

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 územním rozhodnutím 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 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. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 

o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 

tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 

stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 

pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

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 
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Příloha: 
1/ koordinační situační výkres 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) - územní řízení: 

Ing. Tomáš Borkovec, Křtěnovice č.p. 5, Nová Ves u Mladé Vožice, 391 43  Mladá Vožice 

(zástupce žadatele: Jiří Šimek, Vršovická č.p. 1525/1d, 101 00  Praha,) 

Obec Hlasivo, IDDS: crzat5b (příslušná obec, vlastník sousedního pozemku a staveb na nich parc. č. 

v KN  601/8, 583   v k.ú.  Rašovice u Hlasiva) 

 

veřejnost (veřejná vyhláška) – územní řízení:  

veřejnost  

 

účastníci (dodejky)  -  stavební řízení:  

Ing. Tomáš Borkovec, Křtěnovice č.p. 5, Nová Ves u Mladé Vožice, 391 43  Mladá Vožice 

(zástupce žadatele: Jiří Šimek, Vršovická č.p. 1525/1d, 101 00  Praha,) 

Obec Hlasivo, IDDS: crzat5b (vlastník sousedního pozemku a staveb na nich parc. č. v KN 601/8, 

583  v k.ú.  Rašovice u Hlasiva) 

 

dotčené orgány (dodejky) 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz (vyjádření ze dne 31.10.2016 vedené pod spis. 

značkou S-META47356/2016 OR/Bíl 4, závazné stanovisko ze dne 19.11.2019 vedené pod č.j. 

METAB63414/2019/OR/Pa,) 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz (společné stanovisko ze dne 

5.10.2016 vedené pod č.j. METAB46353/2016/OŽP/Maš, vyjádření ze dne 14.10.2016 vedené pod č.j. 

METAB49411/2016/OŽP/Ja, závazné stanovisko ze dne 31.10.2016 vedené pod č.j. 

METAB51835/2016/OŽP/Kk, vyjádření ze dne 18.12.2019 vedené pod č.j. 

METAB69215/2019/OŽP/JRoz, společné stanovisko ze dne 24.7.2018 vedené pod č.j. 

METAB35909/2018/OŽP/Maš, závazné stanovisko ze dne 19.7.2018 vedené pod č.j. 

METAB39055/2018/OŽP/Kk, závazné stanovisko ze dne 16.7.2018 vedené pod č.j. 

METAB38122/2018/OŽP/PŠpu, závazné stanovisko ze dne 2.7.2018 vedené pod č.j. 

METAB36083/2018/OŽP/Mu, závazné stanovisko ze dne 2.11.2018 vedené pod č.j. 

METAB58203/2018/OŽP/ISte) 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 (závazné 

stanovisko ze dne 21.10.2016 vedené pod č.j. HSCB-5823-2/2016 UO-TA, závazné stanovisko ze dne 

1.8.2018 vedené pod č.j. HSCB-3283-2/2018 UO-TA) 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní 

pracoviště Tábor, IDDS: agzai3c (závazné stanovisko ze dne 4.10.2016 vedené pod č.j. 

KHSJC26791/2016/HOK.TA, závazné stanovisko ze dne 17.7.2018 vedené pod č.j. 

KHSJC18421/2018/HOK TA)) 

Obec Hlasivo, IDDS: crzat5b (usnesení Zastupitelstva obce ze dne 11.9.2018 číslo 152) 

 

ostatní (dodejky) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (vyjádření ze dne 11.9.2016 vedené pod 

č.j. 704917/16, vyjádření ze dne 28.6.2018 vedené pod č.j. 656631/18) 

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu (vyjádření – elektřina a plyn: ze dne 15.9.2016 vedené pod 

značkou M18416-16139384, ze dne 28.6.2018 vedené pod značkou M18416-16261205 ) 

 

 



Č.j. MUMV0274/2020/výst/Ru str. 5 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů od doručení: 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

Možnost nahlédnutí též na www.mu-vozice.cz, nebo na 

stavebním úřadu MěÚ v Mladé Vožici, úřední dny: 

pondělí a středa  7,30 - 12,00 a 12,30 - 17,00 hod; v jiné 

dny po telefonické dohodě. 
 

 
 

http://www.mu-vozice.cz/
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