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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Jitka Stibůrková, nar. 28.5.1974, Dunovského 30/824, 149 00 Praha, kterou zastupuje ing. Lukáš
Kvídera, nar. 28.5.1974, Lužnice 182, 379 01 Třeboň (dále jen "stavebník") dne 5.11.2010 podal
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - NÁSTAVBA SEDLOVÉ STŘECHY ZEMĚDĚLSKÉ
STAVBY – BOŠILEC
Změna spočívá v nahrazení konstrukce rovné střechy, u dokončené zemědělské stavby, za sedlovou
na pozemku st. p. 111, parc. č. 378/32 v katastrálním území Bošilec. Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení.
Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno dne 9.7.2010 pod zn. SU/4125/2010 Pích a
nabylo právní moci dne 31.8. 2010.
Stavební úřad České Budějovice, 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"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad České Budějovice, úřední dny
pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.).

Poučení:
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
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přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Obdrží:
Zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky)
ing. Lukáš Kvídera, Lužnice č.p. 182, 379 01 Třeboň
ostatní účastníci (dodejky)
Miloslava Vondrášková, Bošilec č.p. 88, 373 65 Dolní Bukovsko
Božena Zelenková, Bošilec č.p. 78, 373 65 Dolní Bukovsko
Obec Bošilec, IDDS: vzyb7ue
dotčené orgány
Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, IDDS: 72vdyqh
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Obecní úřad Bošilec, IDDS: vzyb7ue

