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Obec Hlasivo 

Hlasivo č.p. 62 

391 43 Mladá Vožice
 

STEJNOPIS 

 

SDĚLENÍ 

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ 

 

Stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, jako příslušný správní orgán v souladu 

s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 

18.05.2020 na žádost, kterou podala 

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"), ve věci 

sklad zahradního nářadí vč. opěrné zdi 
Hlasivo 

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

 V zahájeném řízení byla stavebnímu úřadu poslána námitka proti výše uvedené stavbě, 

která se týkala výrazného zastínění rodinného domu č.p. 5 v Hlasivě, který je umístěn přes 

komunikaci na severozápadní straně od navržené stavby. Při ústním jednání spojené s ohledáním 

na místě samém, které se konalo dne 25.06.2020 bylo dohodnuto, že se stavebník pokusí podané 

námitce vyhovět a stavbu sníží cca o 1,0 m. Navržené snížení bude projednáno s MěÚ Tábor, 

odbor rozvoje, územní plánování. Pokud toto stanovisko bude kladné, tak stavebník přepracuje 

projektovou dokumentaci. 

 Dne 08.07.2020 byla stavebnímu úřadu předložena přepracovaná projektová 

dokumentace a kladné závazné stanovisko MěÚ Tábor, odboru rozvoje, územního plánování 

s tím, že stavbu lze snížit a tím stavebník vyhoví podané námitce. Z těchto důvodů se změnily 

podklady pro vydání rozhodnutí, proto sdělujeme účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit 

k podkladům rozhodnutí. 

 

Pokud hodláte této možnosti využít, stanoví Vám správní orgán lhůtu  

 

do 10 dnů ode dne doručení této výzvy. 
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Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: 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. 

Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne. 

 

Poučení 

 Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, 

který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 

Počet stejnopisů odpovídá rozdělovníku. 

 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

 Ing. Blanka Malinová v. r. 
vedoucí stavebního úřadu 

 Za správnost vyhotovení: Alena Šoulová 

 

 

 

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) 

Ing. Marie Knotková, Hlasivo č.p. 5, 391 43 Mladá Vožice (vlastník pozemku parc. č v KN st. 

21 v k.ú. Hlasivo) 

Ladislav Knotek, Hlasivo č.p. 5, 391 43 Mladá Vožice (vlastník pozemku parc. č v KN st. 21 

v k.ú. Hlasivo) 

 

dotčené orgány (datové schránky) 

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

stanovisko ze dne 08.07.2020 pod č.j.: METAB 36956/2020/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 
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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 

 

veřejnost (úřední deska) 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 


