
MĚSTSKÝ  ÚŘAD MLADÁ VOŽICE 

S T A V E B N Í   Ú Ř A D 

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43  MLADÁ VOŽICE 

 

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE 

S.z.: SMUMV1263/2020/výst/Šo  

Č.j.: MUMV1265/2020/výst/Šo  

 

Alena Šoulová / 381 201 917 

soulova@mu-vozice.cz 

19.05.2020 

Obec Hlasivo 

Hlasivo č.p. 62 

391 43 Mladá Vožice

STEJNOPIS 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU 

ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 

Obec Hlasivo, IČO 582492, se sídlem Hlasivo č.p. 62, 391 43 Mladá Vožice, 

v zastoupení na základě plné moci 

Jan Kindl, nar. 12.03.1982, bytem 28. října č.p. 596, 391 43  Mladá Vožice 

(dále jen "žadatel") podal dne 18.05.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

sklad zahradního nářadí vč. opěrné zdi 
Hlasivo 

na pozemku parc. č. v KN 32/1 v katastrálním území a obci Hlasivo. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

Stavba obsahuje: 

- novostavba bude sloužit ke skladování zahradního nářadí 

- stavba kopíruje tvar a vzhled stávajícího objektu č.p. 3 

- jedná se o jednopodlažní objekt, obdélníkového tvaru, zastřešený sedlovou střechou s 

plechovou krytinou 

- objekt bude napojen na zdroj elektrické energie, napojením ze stávajícího rozvaděče objektu 

č.p. 3 

- likvidace dešťových vod bude zajištěna napojením na stávající dešťovou kanalizaci 

stávajícího objektu č.p. 3 

stavební řešení: 

-  základové konstrukce: 

 objekt bude založen na pasech z betonu C 16/20 

 v základových pasech bude uložen zemnící pásek ZN-Fe pro napojení uzemnění 

bleskosvodu 

 podkladní betonová deska bude z betonu C20/25 vyztužena kari sítí 

- svislé konstrukce: 

 obvodové zdivo bude z keramických bloků HELUZ UNI 30 

 opěrná bude provedena z betonových tvárnic BEST 30, vyplněných betonovou směsí, 

vyztužená ve vodorovném i svislém směru, z vrchní strany budou oplechovány 

- vodorovné konstrukce: 

 stropní konstrukce je tvořena sádrokartonovým podhledem připevněným na 

konstrukci krovu 
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- střešní konstrukce: 

 krov bude proveden dřevěný vaznicový, které budou zavětrovány kleštinami 

 krokve budou osazeny na pozednici, která bude kotvena do železobetonového věnce a 

na středové vaznice 

 venkovní části krokví budou opatřeny dřevěnými palubkami 

- výplně otvorů: 

 okna budou plastová bílá 

 vrata budou plechová na el. pohon 

- fasáda: 

 povrchová úprava stěn bude silikonová probarvená 

- příjezd: 

 hlavní příjezd bude stávajícím sjezdem z místní komunikace na parc. č. v KN 1925/12 

v k.ú. Hlasivo 

požárně bezpečnostní řešení: 

- sádrokartonové konstrukce musí být provedeny oprávněnou osobou a musí splňovat požární 

odolnost 30 min. 

- východové dveře musí být bez prahu a budou opatřeny panikovým kováním 

- v objektu budou umístěny požární a bezpečnostní značky a tabulky - značky musí vydávat 

světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční 

- objekt bude vybaven 1 ks PHP práškovým s hasicí schopností 21A/113B 

 

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 zahájení společného 

řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní 

jednání spojené s ohledáním na místě na den 

25. června 2020 (čtvrtek) v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě samém. 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 na místě: 

úřední deska Obce Hlasivo. 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č  v KN st. 17, 110, parc. č. v KN 33/2, 1925/12, 1925/55, 1977/2, 2038 v katastrálním 

území Hlasivo 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Hlasivo č.p. 52 a č.p. 3 
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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 

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. 

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 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. 

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: Alena Šoulová 
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Obdrží: 

žadatel (dodejky) 

Jan Kindl, 28. října č.p. 596, 391 43  Mladá Vožice 

 

účastníci (dodejky, datové schránky) 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb (vlastník pozemku parc. č. v KN 

1977/2 v k.ú. Hlasivo) 

Hana Čermáková, Sibeliova č.p. 1004/29, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616 (vlastník 

pozemku parc. č. v KN 1925/55 a 33/2 v k.ú. Hlasivo) 

Zdeněk Buzek, Blanická č.p. 1650/16, 390 02  Tábor 2 (vlastník pozemku parc. č. v KN 2038 

v k.ú. Hlasivo) 

PhDr. Alena Buzková, Blanická č.p. 1650/16, 390 02  Tábor 2 (vlastník pozemku parc. č. v 

KN 2038 v k.ú. Hlasivo) 

František Musil, Hlasivo č.p. 52, 391 43  Mladá Vožice (vlastník pozemku parc. č v KN st. 17 

v k.ú. Hlasivo) 

Marie Krausová, Olbramovice Ves č.p. 40, 259 01  Votice (vlastník pozemku parc. č v KN st. 

17 v k.ú. Hlasivo) 

  

dotčené orgány (datové schránky) 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz souhlasné koordinované závazné 

stanovisko ze dne 18.02.2020 pod č.j.: METAB 9867/2020/OR/Šo 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz souhlasné koordinované 

závazné stanovisko ze dne 18.02.2020 pod č.j.: METAB 9867/2020/OR/Šo 

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

stanovisko ze den 10.02.2020 pod č.j.: HSCB-243-2/2020 UO-TA 

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

pracoviště Tábor, IDDS: agzai3c závazné stanovisko ze dne 17.01.2020 pod č.j.: KHSJC 

01366/2020/HP PI-ST-TA 

  

ostatní (datové schránky) 

E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a 

udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 10.10.2019 pod zn.: M18416-

26011537 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t vyjádření ze dne 03.10.2021 pod č.j.: 770607/19 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání ústního jednání. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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