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Výroková část 

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"), posoudil žádost o výjimku 

z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 odst. 2 stavebního zákona ve věci výjimky z 

obecných požadavků na využívání území podle § 169 odst. 3 stavebního zákona a žádost o 

společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") podle § 94o stavebního zákona 

žádost o vydání společného povolení, kterou dne 31.08.2020 podala 

 

Lenka Novotná, nar. 11.04.1989, bytem Hlasivo č.p. 29, 391 43 Mladá Vožice 

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

novostavba rodinného domu vč. kanalizační přípojky, domovní ČOV, 

kanalizace vyčištěné vody, dešťové kanalizace, jímky na dešťovou vodu, 

drenážní potrubí 
Hlasivo, Výlevy 

na pozemku parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území a obci Hlasivo. 
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II.   § 169 odst. 2, 3, 5 a 6 stavebního zákona  

p o v o l u j e 

výjimku z ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby 

novostavba rodinného domu 

Hlasivo, Výlevy  

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území a obci Hlasivo. 

 

Stavba obsahuje: 

- je navržená novostavba rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a obytným 

podkrovím 

- stavba rodinného domu bude postavena na místě stávajícího rodinného domu č.p. 40, který 

byl odstraněn 

- rodinný dům je pravidelného obdélníkového půdorysu, zastřešený sedlovou střechou o 

sklonu 40° a 11° 

- jedná se objekt s jednou bytovou jednotkou 

- hlavní vstup je situován k jihozápadní straně 

- novostavba bude napojena na stávající vodovod ze stávající studně 

- dešťové vody ze stavby budou svedeny do akumulační jímky s přepadem do drenážního 

vsakovacího potrubí 

- splaškové vody budou svedeny do nové domovní čistírny odpadních vod, vyčištěné vody 

budou svedeny částečně novou kanalizací zaústěnou do stávající kanalizace, která ústí do 

vodní plochy ve vlastnictví investora 

- rodinný dům bude napojen na stávají el. přípojku 

- parkování bude na pozemku u rodinného domu 

konstrukční řešení a materiálové řešení: 

 svislé konstrukce přízemí, obvodového pláště a dělící příčky budou provedeny z 

keramických bloků 

 nosnou konstrukcí stropu bude dřevěný trámový se záklopem 

 zastřešení bude z dřevěného krovu vaznicové soustavy s taškovou a plechovou 

krytinou 

 výplně otvorů budou plastové zasklené izolačním sklem 

dispozice rodinného domu: 

 1.NP: zádveří (2,25 m2), chodba se schodištěm (10,68 m2), obývací pokoj (28,04 m2), 

pokoj (20,55 m2), technická místnost (7,10 m2), WC (1,24 m2), koupelna (5,18 m2) a 

kuchyň (10,64 m2) 

 2.NP (podkroví): chodba (34,8 m2), 3 x pokoj (20,39, 13,34 a 13,53 m2), WC (1,46 

m2) 

 bourací práce: 

o před započetím veškerých bouracích prací byl objekt odpojen od jednotlivých 

inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) 

 zemní práce: 

o zemní práce spočívali ve výkopu rýh pro základové pasy 

o do rýhy byl vložen zemnící pásek ZnFe 
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 základové konstrukce: 

o byly provedeny monolitické betonové základy do základové rýhy 

o nadzemní část byla provedena z betonových šalovacích tvárnic, kladených na 

vazbu, vyztuženy ocelovou výztuží, která byla zatažena do základové desky 

 svislé konstrukce: 

o obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo je provedeno z keramických tvarovek tl. 

380 mm 

o zdivo příček v 1.NP je provedeno z keramických bloků tl. 11,5 mm 

o příčky v podkroví jsou z SDK konstrukce s tepelnou izolací tl. 11,5 mm 

 vodorovné konstrukce: 

o zastropení nad 1.NP je řešeno dřevěným trámovým stropem s podhledem ze 

sádrokartonových desek na roštu a s dřevěným záklopem  

o nad otvory v obvodových a nosných stěnách jsou umístěny nosné keramické 

překlady, v otvorech příček jsou umístěny překlady pro nenosné zdivo 

o dále je proveden po celém obvodu stavby železobetonový věnec 

o SDK podhled stropu nad 1.NP bude ze sádrokartonových desek s PO 15 DP2 

 střešní konstrukce: 

o střešní konstrukce je sedlového tvaru, vaznicové soustavy 

o sklon střešních rovin je 40° a 11° 

o pozednice jsou kotveny do železobetonového věnce 

o střešní krytina je z keramických tašek 

o střešní krytin na střeše o sklonu 11° je provedena plechová 

 komín: 

o je postaven jednoprůduchový komín umístěný v technické místnosti rodinného 

domu 

o bude sloužit k odvodu spalin z krbové vložky se zadním přikládáním 

o vybírací dvířka u komína budou umístěna v technické místnosti a podlaha bude 

nehořlavá 

 výplně otvorů: 

o okenní a dveřní otvory jsou plastové zasklené izolačním sklem 

 povrchy: 

o rodinný dům bude zateplen fasádním polystyrenem tl. 140 mm třídy reakce na 

oheň E 

 vytápění: 

o objekt bude vytápěn teplovodní otopnou soustavou 

o zdrojem tepla bude krbová vložka s výměníkem 

o 1.NP bude vytápěno podlahovým topením 

o ve 2.NP budou instalována desková otopná tělesa 

o v koupelně bude použito trubkové otopné těleso 

 požárně bezpečnostní řešení:: 

o sádrokartonové konstrukce v 1. NP (podhled stropu) musí vykazovat PO 15 minut 

o sádrokartonové konstrukce ve 2. NP musí vykazovat PO 30 minut 

o před krbem v obývacím pokoji bude nehořlavá podlaha ve vzdálenosti 0,8 m od 

ohniště a 0,4 m do stran 

o krb bude mít zajištěn přívod vzduchu 



Č.j. MUMV0120/2021/výst/Šo str. 4 

 
o objekt bude vybaven jedním přenosným hasicím přístrojem – PHP práškový 

s hasicí schopností 34A 

o objekt bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace – celkem 2 ks v 

objektu – v 1.NP v chodbě a ve 2. NP v chodbě 

 vodovod: 

o rodinný dům je zásobován pitnou vodou ze stávající domovní studně 

o ve studni bude instalováno nové ponorné čerpadlo 

o tlaková nádoba domácí vodárny bude umístěna v technické místnosti 

o vnitřní rozvody budou vedeny v podlaze, v drážkách ve zdi a ve stopě 

o ohřev TUV bude zajištěno v závěsném kombinovaném elektrickém akumulačním 

ohřívači o objemu 160 l, který bude zavěšen na vnitřní stěně technické místnosti 

 kanalizace: 

o splaškové vody budou odváděny novou kanalizační přípojkou svedenou do nové 

domovní čistírny odpadních vod  

o potrubí bude plastové, ležaté z profilů 160-PVC KG celkové délky 3,0 m  

o vyčištěné vody z domovní ČOV budou svedeny novým potrubím, které bude 

napojeno na stávající kanalizaci, která ústí do vodní plochy, který je ve vlastnictví 

investora 

o vyčištěné vody budou odváděny gravitačním potrubím 160-PVC KG celkové 

délky 25,0 m 

o potrubí bude kladeno na štěrkopískovou podkladní vrstvu tl. 100 mm 

o na potrubí bude položena výstražná fólie bílé barvy 

 dešťová kanalizace: 

o dešťové vody ze střech rodinného domu jsou svedeny do dešťové kanalizace, 

která ústí do akumulační plastové nádrže o objemu 6,3 m3 

o přepad z nádrže bude napojen na drenážní vsakovací potrubí 

o dešťová voda bude využívána na zálivku zahrady 

 akumulační nádrž: 

o plastová kruhového půdorysu o prům. 1,9 m 

o o objemu 6,3 m3 

 elektroinstalace: 

o pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč RE jsou osazeny na hranici pozemku  

o hlavní domovní rozvaděč RH bude umístěn v zádveří 

o budou provedeny světelné a zásuvkové rozvody 

 hromosvod: 

o rodinný dům bude chráněn hromosvodovým zařízením 

o na jímací soustavu se připojí všechny kovové hmoty na střeše, mimo anténního 

stožáru na kraji střechy budou pomocné jímače 

 ČOV: 

o je navržena ČOV AS-VARIOcomp 5K 

o typová řada vysrojených ČOV  

o jedná se o ČOV s jemnobublinným provzdušňovacím difuzorem 

o čištění na základě mechanicko-biologickém procesu 

o v nádrži je umístěn provzdušňovací systém sestávající z rozvodu vzduchu a 

provzdušňovacích elementů a mamutky 
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o nádrž je přístupná otvorem o prům. 0,95 m se vstupním komínkem 

o na úrovni terénu s pochozím poklopem 

o ČOV bude osazena na podkladní betonovou desku tl. 150 mm vyztužena kari sítí 

o součástí ČOV je dmychadlo, které bude umístěno v podzemním kontejneru 

v blízkosti ČOV 

o vzduch do čistírny bude přiveden vzduchovými hadicemi v chráničce DN 110 

 

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 

od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Druh a účel umisťované stavby: 

- novostavba rodinného domu vč. kanalizační přípojky, domovní ČOV, kanalizace vyčištěné 

vody, dešťové kanalizace, jímky na dešťovou vodu, drenážní potrubí  

3. Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 

 novostavba rodinného domu: 

o stavba bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území 

Hlasivo 

o stavba bude umístěna 2,4 – 2,8 m od společné severovýchodní hranice 

s pozemkem parc. č. v KN 1942/4 v k.ú. Hlasivo a na společné severozápadní 

hranici s pozemkem parc. č. v KN 1863/4 v k.ú. Hlaivo   

 kanalizační přípojka: 

o stavba bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území 

Hlasivo 

o kanalizační přípojka povede z novostavby rodinného domu napřímo s jedním 

zalomením do DČOV 

o přípojka celkové délky 3,6 m  

 domovní čistírna odpadních vod: 

o stavba bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území 

Hlasivo 

o DČOV bude umístěna 9,4 m od společné jihovýchodní hranice s pozemkem 

parc. č. v KN st. 56 v k.ú. Hlasivo a 2,6 m od jihozápadní stěny novostavby 

rodinného domu na pozemku parc. č. v KN st. 55 v k.ú. Hlasivo  

 kanalizace vyčištěné vody: 

o stavba bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území 

Hlasivo 

o bude svádět vyčištěné vody z DČOV do stávající vodní nádrže na pozemku 

parc. č. v KN 1856/2 v k.ú. Hlasivo 

o kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci na hranici s pozemkem parc. 

č. v KN 1942/4 v k.ú. Hlasivo 

 dešťová kanalizace: 

o stavba bude umístěna na pozemku parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území 

Hlasivo 

o dešťová kanalizace bude svádět dešťové vody ze střechy RD do retenční 

jímky na dešťovou vodu 
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o celková délka dešťové kanalizace bude 27 m 

 jímka na dešťovou vodu: 

o stavby budou umístěny na pozemku parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území 

Hlasivo 

o do retenční nádrže budou ústit 2 ks svodů ze střechy RD z retenční nádrže 

bude přepad do drenážního potrubí  

o jímka bude umístěna 7,0 m od společné severovýchodní hranice s pozemkem 

parc. č. v KN 1942/4 v k.ú. Hlasivo a 3,0 m od společné jihovýchodní stěny 

novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. v KN st. 55 v k.ú. Hlasivo 

4. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

 budou pozemky parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území a obci Hlasivo 

 

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav 

Adam ČKAIT 0013968 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby; případné změny nesmí 

být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Požárně bezpečnostní řešení vypracoval Ing. Martin Pospíchal ČKAIT 0102290, 

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost stavby 

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Závěrečná kontrolní prohlídka 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Dodavatel bude určen při výběrovém 

řízení. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby dodavatele stavby. 

6. Stavebník je povinen: 

 dbát na řádnou přípravu a provádění staveb, mít na zřeteli ochranu života a zdraví osob 

nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství 

 před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek 

„stavba povolena“ a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 

kolaudačního souhlasu 

 zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace 

stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie 

 ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, 

umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této 

prohlídky se zúčastnit 

 stavebnímu úřadu ohlásit neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 

životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

7.    Způsob ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků při práci na stavbě bude v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a podle NV č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost při práci na staveništích. 

8.    Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, 

investor) podle zákona č. 309/2006 Sb., určit koordinátora stavby a doručit oznámení o 

zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích. 

9.  Stavebník je povinen podle § 157 odst. 1 vést stavební deník a podle § 154 odst. 1 písm. d) 

uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od 

dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. 
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10. Dokončenou stavbu lze užívat na základě závěrečné kontrolní prohlídky podle § 134 

stavebního zákona. 

11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření a závazných 

stanoviscích: 

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice vyjádření o 

existenci sítí ze dne 10.09.2019 pod zn.: M18416-26005886  

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a 

sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/20016 

Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku 

nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte: 

1. Přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to min. 14 dní před zahájením 

prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 

kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor povinen provést 

v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabel na určených místech podle pokynů 

zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy  

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým 

ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 

provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN prováděny tak, aby nedošlo 

k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen 

provoz zařízení a bezpečnost osob. zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení 

norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti 

od vedení. 

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení 

distribuční soustavy. 

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD 

 

E.ON Distribuce a.s., U Elektrárny č.p. 226, 393 01 Pelhřimov souhlas se stavbou a činností 

v ochranném pásmu ze dne 28.04.2020 pod zn.: M18416-26044965 

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy při splnění těchto podmínek: 

1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 

uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. á zákona č. 458/2000 Sb., 

v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob  

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením 

2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém 

území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře 

viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu 

trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby 

pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 

dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že 

nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor 
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zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených 

místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. 

4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním 

nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 

provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo 

k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými 

tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro 

zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným 

zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. 

7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O 

kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení 

této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora 

stavby. 

8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 

distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 

3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE, 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 

61 936-1. 

9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 

a. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat 

konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné 

látky 

b. Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c. U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

d. U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení 

mechanizmy o celkové hmotnosti 6 t. 

10) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, 

podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou 

Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 

příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební 

činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením 

konzultována s útvarem Správa sítí VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího 

podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. 

11) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům 

v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je 

nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat 

nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je 

nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat 

nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.  nutno provádět za beznapěťového stavu 

vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.   

12) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-

li písemnou dohodou stanovenou jinak. 

13) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního 

uzemňovací soustavy. 

14) Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení  

 



Č.j. MUMV0120/2021/výst/Šo str. 9 

 
CETIN a.s.,., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 vyjádření ze dne 08.09.2019 pod č.j.: 

744135/19 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

I. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

II. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu III. 

tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém 

území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným 

správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona. 

III. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření. 

IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK 

její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, 

který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o 

elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to 

na úrovni stávajícího technického řešení 

V. Pro účely přeložení SEK dle bodu IV. tohoto vyjádření je stavebník povinen 

uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o 

realizaci překládky SEK 

 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 02 Tábor závazné 

stanovisko ze dne 23.06.2020 pod č.j.: METAB 28423/2020/OR/Šo 

 Souhlasné závazné stanovisko. Podmínky závazného stanoviska: 

 Budou max. možné míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického 

stavu dotčené pozemní komunikace apod. 

 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, lesní hospodářství, Huskovo náměstí 

č.p. 2938, 390 02 Tábor závazné stanovisko ze dne 23.06.2020 pod č.j.: METAB 

28423/2020/OR/Šo 

Vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas. Souhlas se uděluje za těchto 

podmínek: 

1. Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození 

pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucí (např. 

odření kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání 

kořenových náběhů a bazálních částí kmenů strojních stromů).  

2. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná výkopová 

zemina, stavební materiál nebo odpad. 

3. Při realizaci stavby budou dodržovány předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních 

porostů požárem. 

4. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených 

k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucí, únikem nebezpečných látek. 
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5. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře 

a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve stromů. 

6. Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude 

probíhat pouze na základě výjimky udělené vlastníkem pozemku. 

7. Stavba bude realizována podle předložené dokumentace. Případné změny v projektu, 

které by se jakýmkoliv způsobem dotkly pozemků určených k plnění funkcí lesa 

nebo pozemků ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, budou v předstihu 

projednány s orgánem státní správy lesů.    

 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 2938, 390 02 

Tábor závazné stanovisko ze dne 03.08.2020 pod č.j.: METAB 41805/2020/OŽP/Mra 

Souhlasí podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší s umístěním a stavbou 

nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – krbová vlžka s výměníkem, umístěného 

v rámci stavby „Novostavba rodinného domu“ na st. p. 55 v katastrálním území Hlasivo.  

Za níže uvedených podmínek. 

I. Charakteristika zdroje: 

Umístění zdroje: technická místnost rodinného domu na st. p. 55 v katastrálním 

území Hlasivo 

Charakteristika zdroje:  

o Počet kotlů: 1 

o Typ kotel: krbová vložka s výměníkem 

o Palivo:  dřevo, pelety 

o Výkon: 10 kW 

Zařazení zdroje: 

o Nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší o projektovaném příkonu 

do 300 kW 

Zařízení ke znečišťování emisí: 

o Není instalováno 

Vypouštění odpadních plynů: 

o Komínový průduch, vícevrstvý, výška 7,24 m 

II. Podmínky závazného stanoviska 

1. Odpadní plyny ze zdroje budou do vnějšího ovzduší vypouštěny řízeným výduchem 

2. Provozovatel je povinen uvést do provozu (instalovat) stacionární nevyjmenovaný zdroj 

dle zákona o ochraně ovzduší, v souladu s jeho prováděcími právními předpisy a dále za 

dodržení podmínek uvedených od výrobce. 

3. Před dokončením stavby požádá stavebník orgán ochrany ovzduší o vydání závazného 

stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu. Žádost bude obsahovat technický list zdroje, 

certifikát od výrobce, zákres umístění zdroje do projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby a místo uložení pevných paliv. 
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Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 2938, 390 02 Tábor 
závazné stanovisko ze dne 07.10.2020 pod č.j.: METAB 54862/2020/OŽP/JJah 

Podle § 149 správního řádu v souladu s ust. § 136 správního řádu ke společnému územnímu 

a stavebnímu povolení stavby vydává závazné stanovisko na stavbu: „Domovní ČOV a 

likvidace vyčištěných odpadních a dešťových vod pro novostavbu rodinného domu na parc. 

č. 55, k.ú. Hlasivo“ 

Stanoví povinnosti a podmínky pro provádění a užívání stavby dle § 15 odst. 3 zákona o 

vodách: 

1. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který 

vypracoval Ing. Antonín Vondruška, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 

hospodářství, ČKAIT 1003629 v 07/2020. Případné zásadní změny je nutno předem 

odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem. 

2. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou oprávněnou k provádění 

stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů. 

3. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet vyhlášku č. 590/2002 Sb., o 

technických požadavcích pro vodní díla. 

4. Stavbu lze užívat jen na základě kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky. 

5. Bude dodrženo stanovisko Povodí Vltavy, s.p. , ZHV, Litvínovická 5, České 

Budějovice č.j. PVL 57728/2020/240/Str ze dne 24.08.2020: 

Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod 

zejména závadnými látkami podle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou 

prostředky pro případ likvidace případné havárie. 

Stavba bude povolena jako dočasná. V případě řešení centrálního čištění odpadních 

vod v dané lokalitě bude individuální ČOV eliminována. 

Pro ČOV bude vypracován provozní řád podle vyhl. č. 216/211 Sb. o náležitostech 

manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. 

Vsakovací zařízení srážkových vod musí být navrženo o dostatečné kapacitě 

s ohledem na navrhovaný déšť a geologické podmínky v místě stavby. Možnost 

zasakování srážkových vod je nutné ověřit hydrogeologickým průzkumeme před 

zahájením řízení o umístění stavby. 

Likvidaci srážkových vod nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů. Dnp 

zasakovacího tělesa bude ukončeno 1 m nad hladinou podzemní vody. 

6. V případě realizace centrálního čistírenského zařízení obce bude toto zařízení 

odstraněno. 

7. Stavbu ČOV ve společném řízení lze povolit až po nabytí právní moci rozhodnutí o 

povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV do vod 

povrchových. ČOV nelze bez pravomocného povolení k nakládání s vodami užívat. 

8. Povolení k nakládání s vodami dle § 9 odst. 10 vodního zákona vydané jako podklad 

pro společné územní a stavební řízení pobývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje. 
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Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 2938, 390 02 Tábor 
rozhodnutí povolení nakládání s vodami ze dne 07.10.2020 pod č.j.: METAB 

54806/2020/OŽP/JJah 

Povolení k vypouštění odpadních vod se uděluje za těchto podmínek: 

1. Pro sledování kvalita vypouštěných komunálních odpadních vod se stanovuje jako 

odběrné místo nátok na parc. č. 1856/2 v k.ú. Hlasivo, kde min. 2 x ročně budou 

odebírány vzorky vod typu „A“ (dvouhodinový směsný vzorek získaný slévaným 8 

objemově stejným dílčích vzorků v intervalu 2 hod.). 

2. Vzorky budou předány na vyhodnocení do příslušných autorizovaných laboratoří, kde 

budou provedeny analýzy dle platných norem v parametrech BSK5, CHSKcr, NL. 

Odběr vzorků bude prováděn oprávněnou osobou, rozbory budou prováděny 

akreditovanou laboratoří. 

3. Výsledky měření budou předány (zpravidla do 20.01. z předchozí rok) vodoprávnímu 

úřadu, Českému hydrometeorologickému ústavu a Výzkumnému ústavu 

vodohospodářskému T.G. Masaryka prostřednictvím integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky 

ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a o změně 

některých zákonů, jinak budou uloženy u producenta po dobu min. 5-ti let, kde budou 

na vyžádání vodoprávnímu úřadu k dispozici. 

4. Měření vypouštěných odpadních vod bude ručně objemovým měřením kalibrovanou 

nádobou. 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, archeologie, Žižkovo náměstí č.p. 3, 390 15  Tábor 
Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch 

nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez 

archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy 

veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují 

povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební 

činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby 

povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné 

organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“ 

 

  Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona 500/2004 Sb., správní řád, na něž 

se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Lenka Novotná, Hlasivo č.p. 29, 391 43 Mladá Vožice 

 

Odůvodnění 

Dne 31.08.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení a povolení výjimky. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Stavební úřad na základě kontrolní prohlídky ze dne 17.07.2020 zjistil, že byla zahájena 

stavba rodinného domu na pozemku parc. č. v KN st. 55 v katastrálním území Hlasivo bez 

jakéhokoli povolení stavebního úřadu. Zahájení stavby je v rozsahu provedení hrubé stavby, 

včetně příček v 1. NP, provedení výplní okenních a dveřních venkovních otvorů a je vyzděn 

komín. Stavební úřad při kontrolní prohlídce poučil stavebníka, aby ukončil veškeré stavební 

práce na zahájené stavbě a byl poučen o dalším postupu stavebního úřadu. 

Dne 24.08.2020 bylo zahájeno řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) 

stavebního zákona. V tomto řízení měl vlastník nebo stavebník možnost podat ve lhůtě 30 dnů 
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od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. To stavebník provedl a dne 31.08.2020 

podal žádost o dodatečné povolení stavby, předložil projektovou dokumentaci, vyjádření správců 

sítí technické infrastruktury a závazná stanoviska dotčených orgánů byla stavebnímu úřadu 

předkládána postupně. 

Dne 19.11.2020 stavební úřad usnesením přerušil řízení o odstranění stavby. 

Stavební úřad dne 19.11.2020 podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil 

zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil 

ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 05.01.2021, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l 

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a 

ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním 

nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho 

provedení a zvláštními předpisy.  

Výjimka z § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území byla vydána pro stavbu novostavba rodinného domu ve vzdálenosti menší než 2 m od 

společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 1863/4 v katastrálním území Hlasivo. 

Výjimka z § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území byla vydána pro umístění novostavby rodinného domu na hranici s pozemkem parc. č. 

v KN 1863/4 v katastrálním území Hlasivo, z důvodu nejefektivnějšího využití nezastavěné části 

pozemku. Pozemek parc. č. v KN 1863/4 v katastrálním území Hlasivo je ve vlastnictví žadatele.  

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední 

pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném 

případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky. 

Umístění stavby je v zastavěné části obce, které bylo vymezeno k 01.09.1996. Umístění 

je v souladu s § 20  odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová 

dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení 

neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz  
souhlasné koordinované stanovisko ze dne 23.06.2020 pod č.j.: METAB 28423/2020/OR/Šo 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz  
ovzduší - závazné stanovisko ze dne 03.08.2020 pod č.j.: METAB 41805/2020/OŽP/Mra 

vodní hospodářství – závazné stanovisko ze dne 07.10.2020 pod č.j.: METAB 

54863/2020/OŽP/JJah 

vodní hospodářství – rozhodnutí povolení nakládání s vodami ze dne 07.10.2020 pod č.j.: 

METAB 54806/2020/OŽP/JJah  

- Krajská hygienická stance Jihočeského kaje, se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: 

agzai3c závazní stanovisko ze dne 25.05.2020 pod č.j.: KHSJC 11217/2020/HOK JH-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. 

 

 Stavební úřad se zabýval vymezením účastníků územního řízení podle § 85 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stanovil 

účastníky řízení, kteří by mohli být navrhovanou stavbou přímo dotčeny. 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon: 
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Lenka Novotná, Hlasivo č.p. 29, 391 43 Mladá Vožice 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon: 

Obec Hlasivo, Hlasivo č.p. 62, 391 43  Mladá Vožice 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon: 

František Makovec, Hlasivo č.p. 50, 391 43  Mladá Vožice  

Ladislav Makovec, Hlasivo č.p. 50, 391 43  Mladá Vožice  

František Musil, Hlasivo č.p. 52, 391 43  Mladá Vožice  

Obec Hlasivo, Hlasivo č.p. 62, 391 43  Mladá Vožice  

E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 

 Stavební úřad se zabýval vymezením účastníků stavebního řízení podle § 109 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a stanovil:  

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), stavebník: 

Lenka Novotná, Hlasivo č.p. 29, 391 43 Mladá Vožice 

 

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být 

jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno: 

František Makovec, Hlasivo č.p. 50, 391 43  Mladá Vožice  

Ladislav Makovec, Hlasivo č.p. 50, 391 43  Mladá Vožice  

František Musil, Hlasivo č.p. 52, 391 43  Mladá Vožice  

Obec Hlasivo, Hlasivo č.p. 62, 391 43  Mladá Vožice  

E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila připomínky. 

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 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 dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného 

vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené 

dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a 

stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a 
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obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující 

identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení 

stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto 

skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 

stavby 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. 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 

všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, 

umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této 

prohlídky se zúčastnit, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 

životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

 Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba 

nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

Počet stejnopisů odpovídá rozdělovníku. 

 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

 Ing. Blanka Malinová v. r. 

vedoucí stavebního úřadu 

  

Za správnost vyhotovení: Alena Šoulová 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 5 ve 

výši 5000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 

1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 Kč, celkem 11600,- Kč byl zaplacen dne 

06.01.2021. 

 

Obdrží: 

žadatel (datové schránky) 

Lenka Novotná, IDDS: qrgkx9g 

 

účastníci (dodejky, datové schránky) 

František Makovec, Hlasivo č.p. 50, 391 43  Mladá Vožice (vlastník pozemku parc. č. v KN 

1863/7 a st. 54/2 v k.ú. Hlasivo) 

Ladislav Makovec, Hlasivo č.p. 50, 391 43  Mladá Vožice (věcné břemeno užívání a bytu k  

pozemku parc. č. v KN 1863/7 a st. 54/2 v k.ú. Hlasivo) 

František Musil, Hlasivo č.p. 52, 391 43  Mladá Vožice (vlastník pozemku parc. č. v KN st. 56 

v k.ú. Hlasivo) 

Obec Hlasivo, IDDS: crzat5b (vlastník pozemku parc. č. v KN 1942/4 v k.ú. Hlasivo) 

EG.D, IDDS: nf5dxbu (věcné břemeno k pozemku parc. č. v KN 1863/4 a 1942/4 v k.ú. Hlasivo)  

 

dotčené orgány (datové schránky) 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz  
souhlasné koordinované stanovisko ze dne 23.06.2020 pod č.j.: METAB 28423/2020/OR/Šo 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz  
ovzduší - závazné stanovisko ze dne 03.08.2020 pod č.j.: METAB 41805/2020/OŽP/Mra 

vodní hospodářství – závazné stanovisko ze dne 07.10.2020 pod č.j.: METAB 

54863/2020/OŽP/JJah 

vodní hospodářství – rozhodnutí povolení nakládání s vodami ze dne 07.10.2020 pod č.j.: 

METAB 54806/2020/OŽP/JJah  

Krajská hygienická stance Jihočeského kaje, se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: 

agzai3c závazní stanovisko ze dne 25.05.2020 pod č.j.: KHSJC 11217/2020/HOK JH-TA 

 

ostatní (datové schránky) 

EG.D, IDDS: nf5dxbu vyjádření existence sítí ze dne 10.09.2019 pod zn.: M18416-26005886 

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 28.04.2020 pod zn.: M18416-

26044965 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t vyjádření ze dne 08.09.2019 pod č.j.: 744135/19 

 

veřejnost (úřední deska) 
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