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Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení, kterou dne 30.11.2020 podal
Daniela Jiráňová, nar. 18.10.1964, Lipová 156, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1,
Jiří Jiráň, nar. 07.10.1961, Lipová 156, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
(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

schvaluje stavební záměr
na stavbu:

přístavba k zahradní chatě a zahradní pergola, Hašlovice,
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 168 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 543/43
(zahrada) v katastrálním území Hašlovice.
Druh a účel umisťované stavby:
1) Změna dokončené stavby-přístavba k zahradní chatě.
2) Zahradní pergola-venkovní posezení s krbem.
Umístění stavby na pozemku: V souladu s ověřenou situací, která je součástí tohoto rozhodnutí.
Přístavba k chatě bude provedena na pozemku p.č. 543/43 v k.ú. Hašlovice, z její severní a
západní strany, půdorysné rozměry stavby budou poté 7,5 x 7,5 metru. Nový půdorys stavby
bude ze severní strany ve vzdálenosti 4,160 m od hranice se sousedním pozemkem p.č.
543/45. Přístavba bude přízemní, s pultovou střechou.
Pergola bude umístěna v jihovýchodním rohu pozemku p.č. 543/43, těsně při hranici pozemku.
Pergola bude přibližně čtvercového půdorysu, o rozměrech čtverce 6,3 x 6,04 metru.
II.
1.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovali: Ing.
Stanislav Halama, Dis., ČKAIT 0101855, datum prosinec 2020, dále Roman Šítal, ČKAIT
0101507, datum 3/2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
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Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Po dokončení stavby.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zejména § 3 zákona a část třetí, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
Stavba bude prováděna dodavatelsky, oprávněnou firmou na základě výběru stavebníka.
Stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu nejpozději 15 dní před zahájením
stavby název, adresu a sídlo dodavatele a jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná
za provádění prací, z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby.
Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty nebo porosty. Vzniklé
škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou
znečišťovány veřejné komunikace.
Při provádění stavby budou dodržovány připomínky z vyjádření MÚ Český Krumlov, OŽPZ
odpadového hospodářství ze dne 31.7.2020, č.j. MUCK 33137/32020/OŽPZ/Ra.
Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového
hospodářství, zejména § 16 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. O vyprodukovaných
odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., v
platném znění. Při kontrole správním orgánem budou předloženy doklady prokazující
předání odpadů oprávněné osobě. V době realizace stavby budou odpady zabezpečeny
tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství v okolí stavby.
Při provádění stavby musí být volbou vhodných technologií maximálně omezena prašnost
a hluk.
Stavba bude viditelně označena štítkem "Stavba povolena". Stavebník učiní opatření, aby
po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.
Stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace bude neustále na stavbě k
dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení podzemních sítí. Stavebník odpovídá za
to, že existující podzemní sítě nebudou stavbou poškozeny.
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Daniela Jiráňová, nar. 18.10.1964, Lipová 156, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
Jiří Jiráň, nar. 07.10.1961, Lipová 156, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
Odůvodnění:
Dne 30.11.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné řízení. Pro nedostatky podání stavební úřad opatřením ze dne 4.12.2020
řízení přerušil a současně vyzval žadatele k doplnění.
Po doplnění chybějících dokladů stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do
15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska. Pro velký počet účastníků /jedná se o vlastníky sousedního
pozemku/ bylo doručování prováděno veřejnou vyhláškou.
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Stanoviska sdělili:
MěÚ Č. Krumlov-odbor životního prostředí a zemědělství, společná závazná stanoviska a
vyjádření ze dne 31.7.2020, vyjádření orgánu ochrany přírody ze dne 19.1.2021, souhlas
orgánu ochrany ovzduší ze dne 18.1.2021.
MěÚ Č. Krumlov, odbor úřad územního plánování, závazné stanovisko ze dne 11.11.2020,
Č. j. MUCK 33134/2020/OUUP/Fr.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: Vlastníci sousedních pozemků p.č. 543/2 a 3052/6.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění
stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 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.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební
úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Upozornění:
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby předá žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace předá vlastníkovi stavby, pokud není
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle stavebního
zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu.
Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází
k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se stavba nachází
na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně
závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly
ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k
odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, 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.
Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2
správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo správnosti rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel
rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá celého rozhodnutí.
Johana H A N U Š O V Á
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle
položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 2500 Kč, celkem
3000 Kč byl zaplacen.
Příloha pro všechny: Ověřený situační výkres
Příloha pro stavebníka (stavebník si vyzvedne po nabytí právní moci rozhodnutí) :
• ověřená projektová dokumentace
• štítek "Stavba povolena"
Obdrží:
účastníci (doručenky) - nevracet, vložit do schránky
1. Daniela Jiráňová, Lipová č.p. 156, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
2. Jiří Jiráň, Lipová č.p. 156, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
3. Město Větřní, IDDS: fjrbyba
sídlo: Na Žofíně č.p. 191, 382 11 Větřní
Obdrží:
účastníci, veřejnou vyhláškou:
4. vlastníci pozemku p.č. 543/2 v k.ú. Hašlovice, zapsaní na LV č. 1216 v k.ú. Hašlovice, obec
Větřní.
5. vlastníci pozemku p.č. 3052/6 v k.ú. Hašlovice, uvedení na LV č. 224 v k.ú. Hašlovice, obec
Větřní
Na vědomí
6. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
7. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní
Brána, 381 01 Český Krumlov 1
8. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce příslušné obce a na
úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení.
Toto rozhodnutí musí být zveřejněno i na elektronické úřední desce příslušné obce a
stavebního úřadu, který vede řízení.
Za den doručení se považuje 15. den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje.
Vyvěšeno dne …………….
Razítko a podpis orgánu, který je zodpovědný za vyvěšení a sejmutí.
1) Město Větřní - vyvěsit, zveřejnit !!!
2) Město Č. Krumlov - vyvěsit, zveřejnit !!!

