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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
posoudil a ověřil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterým se stavba
umisťuje a povoluje (dále také jen „společné povolení“), kterou dne 5.10.2020 podal Karel Prášek, nar.
1.2.1970, Klavíkova 1572/11, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4 (dále také jen
"stavebník"), a na základě tohoto posouzení a ověření:
I.

Vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
společné povolení

pro stavební záměr:
„stavba rekreačního objektu“
na pozemcích parc. č. 4124/46 (zahrada) v katastrálním území Jivno.
Druh a účel umisťovaného záměru:
Jedná se o novostavbu rekreačního objektu.
Umístění záměru na pozemku:
Novostavba rekreačního objektu bude umístěná na pozemku parc. č. 4124/46, ve vzdálenosti 2,00 m od
společné hranice s pozemkem parc. č. 4124/129, ve vzdálenosti 4,292 m od společné hranice s pozemkem
parc. č. 4124/44, ve vzdálenosti 21,249 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 4124/68 a ve
vzdálenosti 10,496 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 4124/7, vše v k.ú. Jivno.
Dešťové vody budou ze střechy a ze zpevněných ploch svedeny dešťovou kanalizací umístěnou na
pozemku parc. č. 4124/46 do akumulační nádrže (objem 4500 l) umístěné na téže pozemku s přepadem
do stávajícího jezírka, vše v k.ú. Jivno.
Splaškové vody budou z rekreačního objektu odváděny domovní kanalizací do jímky na vyvážení, vše
umístěno na pozemku parc. č. 4124/46 v k.ú. Jivno.
Objekt bude napojen na pitnou vodu prostřednictvím vodovodní přípojky umístěné na pozemku parc. č.
4124/46 v k.ú. Jivno z vrtané studny, která je povolována samostatným opatřením.
Objekt bude napojen elektrickou energií prostřednictvím domovního vedení umístěného na pozemku
parc. č. 4124/46 v k.ú. Jivno, ze stávajícího elektrického pilíře umístěného tamtéž.
V severním cípu pozemku parc. č. 4124/46 v k.ú. Jivno jsou navrženy zpevněné plochy zahrnující 2
parkovací stání.
Pozemek je napojen stávajícím sjezdem na komunikaci na pozemku parc. č. 4124/129 v k.ú. Jivno.

Č.j. MěÚ/4214/2020/JZ

str. 2

Vše bude umístěno tak, jak je zakresleno a popsáno ve výkresu koordinační situace, v měřítku 1:200,
vypracovaného v červnu 2020, který autorizoval Ing. David Javorský, autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, ČKAIT – 0101878 a který je nedílnou součástí tohoto oznámení.
Určení prostorového řešení záměru:
Novostavba samostatně stojícího rekreačního objektu o rozměrech 15 x 8 m a zastavěnou plochou 120 m2
je navržena jako nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží, zastřešená sedlovou střechou se sklonem
33° a výškou v hřebeni + 5,718 m. Stavba je založena na betonových základových pasech, nosné zdivo je
tvořeno keramickými tvárnicemi, strop je tvořen stropními trámy a palubkovým záklopem, střecha je
tvořena dřevěným vaznicovým krovem.
Jako zdroj vytápění bude sloužit teplovodní kotel na tuhá paliva se jmenovitým výkonem cca 20 kW a
krbová vložka na pevná paliva, s teplovodním výměníkem a celkovým jmenovitým tepelným výkonem
cca 10 kW.
Vše tak, jak je popsáno a zakresleno v předložené projektové dokumentaci vypracované v červnu
2020, kterou autorizoval Ing. David Javorský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT –
0101878.
Vymezení pozemků pro realizaci stavebního záměru:
Pozemky pro umístění stavby parc. č. 4124/46 (zahrada) v katastrálním území Jivno, ostatní pozemky
nebudou umístěním stavby dotčeny.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru:
1. Stavební záměr bude umístěn 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 – výkres situace vypracovaný v červnu 2020, který autorizoval
Ing. David Javorský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0101878; případné změny
nesmí být realizovány bez předchozího rozhodnutí stavebního úřadu.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle společné projektové dokumentace ověřené ve společném řízení,
vypracované v červnu 2020, kterou autorizoval Ing. David Javorský, autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby, ČKAIT – 0101878; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Budou dodrženy požadavky požárně bezpečnostního řešení, které je součástí předložené
společné projektové dokumentace, a které bylo vypracováno v červenci 2020, autorizováno Ing.
Martinem Pospíchalem, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT - 0102290.
3. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude sledovat stavební dozor. Jméno a
příjmení stavbyvedoucího oznámí stavebník stavebnímu úřadu písemně po ukončení
výběrového řízení, před zahájením stavebních prací.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu písemně termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu písemně tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Před zahájením užívání.
6. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
7. 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 ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
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nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), včetně souvisejících předpisů – vše v platném znění.
8. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený
účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence
splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
9. Při realizaci stavby bude řádně veden stavební deník až do jejího dokončení v souladu
s § 157 stavebního zákona. Na stavbě musí být stavební deník k dispozici pro kontrolní orgány, stejně
tak musí být na stavbě k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním
řízení. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění, viz příloha č. 9 k této vyhlášce. Po dokončení stavby předá její zhotovitel
originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.
10. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu budou použity vlastní pozemky parc. č. 4124/46 (zahrada)
v katastrálním území Jivno.
11. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku
či jiný veřejný zájem. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno.
12. O povolení zvláštního užívání místní komunikace nebo záboru veřejného prostranství, v případě
umístění stavebního materiálu nebo předmětů na pozemní komunikaci, resp. veřejném prostranství,
požádejte nejméně 30 dnů před zahájením příslušných prací u příslušného správního úřadu.
13. Veškerá narušená veřejná prostranství budou do dokončení stavby uvedena do původního stavu.
14. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady – vše v platném znění.
15. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí,
obsažené v závazném stanovisku - souhlas s trvalým odnětím ze ZPF, č.j. OOZP/8737/2020/For,
ze dne 07.08.2020;
16. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Distribuce, a.s., o existenci zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) obsažené ve vyjádření , zn. H18585-26051877, ze dne 03.06.2020;
17. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude
až do dokončení stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.
18. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – vše v platném
znění.
19. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen
podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Musí být dodrženy požadavky ustanovení
§ 176 stavebního zákona.
20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „správní řád“), na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, je:
Karel Prášek, nar. 1.2.1970, Klavíkova 1572/11, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
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Odůvodnění:
Dne 05.10.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení, tímto dnem bylo zahájeno dle §
94m stavebního zákona společné územní a stavební řízení.
Protože se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou ze dne
04.11.2020, č.j. MěÚ/3645/2020/JZ zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení
a jednotlivě dotčeným orgánům. Jelikož stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost
již poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 94m odst. 1
stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a určil dostatečnou lhůtu pro podání závazných
stanovisek a připomínek k řízení a poučil účastníky řízení o možnosti jejich podání.
Vzhledem k tomu, že žádný z dotčených orgánů, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním
předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti získáno před oznámením zahájení řízení,
nesdělil ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných
veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v
§ 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že plánovaný záměr
je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Jivno, s územním plánem Jivno,
vydaným formou opatření obecné povahy, který nabyl účinnosti 23.04.2014, ve znění po změně č. 1 (dále
jen „územní plán“), dle kterého se záměr nachází v zastavitelné ploše s funkčním využitím „Rodinná
rekreace“.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby
Stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení
Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení vycházel stavební úřad
z ustanovení § 94k stavebního zákona, podle kterého jsou účastníky společné územního a stavebního
řízení stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, dále vlastník stavby, na
které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má
ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, dále vlastník pozemku, na kterém má být
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné právo k tomuto
pozemku, a dále osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je ve společném územním
a stavebním řízení stanovit okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést
stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu. Na základě uvedených skutečností stavební úřad
stanovil okruh účastníků vedeného společného územního a stavebního řízení takto:
•

•

•

•

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona:
- stavebník
Karel Prášek, Klavíkova č.p. 1572/11, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona:
- Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Obec Jivno, Jivno č.p. 34, 373 71 Rudolfov
Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona:
- vlastník pozemku parc. č. 4124/46 v k.ú. Jivno, na kterémh má být požadovaný záměr
uskutečněn
Karel Prášek, Klavíkova č.p. 1572/11, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
- sousedních pozemky a pozemky zajišťující přístup k nemovitosti: pozemky parc. č. 4124/7,
4124/98, 4124/99, 4124/44, 4124/67, 4124/68, 4124/69, 4124/129, 4124/128, 4239/4, 4239/6,
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4239/5, 4239/7, 4239/10, 4239/9, 4239/8, 4126/11, 4126/10, 4126/9, 4126/4, 4124/2, v
katastrálním území Jivno
E.ON Distribuce, a.s, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 1
(zastoupena společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice – elektrická síť),

Vlastnictví ani jiná věcná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům nebo stavbám nemohou být
umístěním, resp. prováděním navrhovaného záměru dotčena.
Žádost obsahuje:
- výpis z katastru nemovitostí;
- kopii katastrální mapy;
- projektovou dokumentaci vypracovanou v červnu 2020, kterou autorizoval Ing. David Javorský,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0101878;
- požárně bezpečnostní řešení stavby vypracované v v červenci 2020, autorizováno Ing. Martinem
Pospíchalem, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT - 0102290;
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, souhlasy, stanovisky a vyjádřeními:
- souhrnné stanovisko Magistrátu města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí,
zn. OOZP/7854/2020/Do, ze dne 27.07.2020;
- závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, souhlas
s trvalým odnětím ze ZPF, č.j. OOZP/8737/2020/For, ze dne 07.08.2020;
- závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, souhlas
s navrženým spalovacím zdrojem ze ZPF, č.j. OOZP/8737/2020/For, ze dne 07.08.2020;
- vyjádření Magistrátu města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí,zn.
OOZP/9396/2020/Sn ze dne 14.09.2020;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, zn.: S-KHSJC 25153/2020/HOK
CB-CK, ze dne 01.09.2020;
- závazné stanovisko orgánu územního plánování, Magistrátu města České Budějovice, odboru
územního plánování č.j. OÚP/2020/O-2117/Ho ze dne 29.09.2020;
- vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., zn. H18585-26051877, ze dne 01.06.2020;
- vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.,a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu , zn. H1858526051877, ze dne 03.06.2020;
- vyjádření společnosti ČEVAK, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice č.j. O20070120612 ze dne
01.06.2020;
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j. 65501/20 ze dne 01.06.2020;
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 výrocích rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výrocích uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky proti stavbě.
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
- Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky proti stavbě.
Zamítnuté námitky a návrhy:
- Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky proti stavbě.
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Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:
- Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky proti stavbě.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice podáním u zdejšího správního orgánu, tj. Městského úřadu Rudolfov, odboru výstavby,
Ke Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfov.
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.
Dle § 94p odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle
stejnopis písemného vyhodnocení 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 obecnému
stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o
povoleném stavebním záměru. 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 ode dne nabytí právní moci,
nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení stavebního
záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním
žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
V daném případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, kterým se podle § 144 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“),
rozumí řízení s více než 30 účastníky řízení. Dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona se v takovém
případě doručují oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení postupem podle § 144 odst. 6
správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Podle § 144 odst. 6 správního řádu lze v řízení s velkým počtem účastníků řízení doručovat písemnosti,
včetně písemností uvedených v § 19 odst. 5 správního řádu, veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků
řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům
řízení se doručuje jednotlivě.

Bc. Tomáš Vácha
vedoucí odboru výstavby
Příloha:
- koordinační situace v měřítku 1:200
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 3 ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 250 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e)
ve výši 500 Kč, celkem 1750 Kč byl zaplacen.

Toto oznámení/rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Rudolfov (popřípadě místě příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět
stavebnímu úřadu.
Oznámení bude zveřejněno zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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

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

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

Obdrží:
− K vyvěšení a podání zprávy Městskému úřadu Rudolfov, Odboru výstavby, o datu vyvěšení
a sejmutí:
Město Rudolfov, Ke Strážnici č.p. 760/1, 373 71 Rudolfov
Obec Jivno, IDDS: cw6amsp
sídlo: Jivno č.p. 34, 373 71 Rudolfov
−

Jednotlivě (doručenky) účastníkům řízení, kteří mají v územním řízení postavení účastníka
podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:
Karel Prášek, Klavíkova č.p. 1572/11, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

−

Jednotlivě (doručenky) účastníkům řízení, kteří mají v územním řízení postavení účastníka
podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona:
Obec Jivno, IDDS: cw6amsp
sídlo: Jivno č.p. 34, 373 71 Rudolfov

−

Jednotlivě (doručenky) účastníkům řízení, kteří mají v územním řízení postavení účastníka
podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona:
E.ON Distribuce, a.s., elektrická síť, IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
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−

Veřejnou vyhláškou účastníkům řízení, kteří mají postavení účastníka podle ustanovení § 94k
písm. e) stavebního zákona:
Vlastníci pozemků parc. č. 4124/7, 4124/98, 4124/99, 4124/44, 4124/67, 4124/68, 4124/69, 4124/129,
4124/128, 4239/4, 4239/6, 4239/5, 4239/7, 4239/10, 4239/9, 4239/8, 4126/11, 4126/10, 4126/9,
4126/4, 4124/2,vše v katastrálním území Jivno.

−

Dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, IDDS: kjgb4yx
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. č.p. 1/1, 370 92 České Budějovice 1
Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování, IDDS: kjgb4yx
sídlo: nám. Přemysla Otakara II č.p. 1/1, 370 92 České Budějovice

−

Na vědomí
Obecní úřad Jivno, IDDS: cw6amsp
sídlo: Jivno č.p. 34, 373 71 Rudolfov

