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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část::
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"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 5.11.2010 podali Jitka Stibůrková, nar. 28.5.1974, Dunovského
30/824, 149 00 Praha, kterého zastupuje ing. Lukáš Kvídera, nar. 28.5.1974, Lužnice 182, 379 01
Třeboň (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
Změna dokončené stavby - NÁSTAVBA SEDLOVÉ STŘECHY ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY BOŠILEC (Změna spočívá v nahrazení rovné střechy, u dokončené zemědělské stavby, za sedlovou)
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 111, parc. č. 378/32 v katastrálním území Bošilec.
Stavba obsahuje:
nová sedlová střešní konstrukce
související stavební úpravy

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.

2.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby ing. Radovan Vyhlídka ČKAIT 0100239; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
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Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Závěrečná kontrolní prohlídka
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu sdělen
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. č.378/32 v k.ú.
Bošilec.
V prostoru křížení přípojky s inženýrskými sítěmi budou zástupci majitelů dotčených sítí přizváni k
záhozu. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými
osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.
Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného
dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude
proveden zápis do stavebního deníku.
Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do
kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.
Území dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení prací uvedena do
původního stavu.
O povolení záboru veřejného prostranství (chodníku, komunikace) požádejte nejméně 30 dnů před
zahájením příslušných prací u místně příslušného obecního úřadu.
S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č.
185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v souladu se
zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby,
která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadů. Odpady budou předávány k
likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě, která je provozovatelem zařízení k
jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zákona.
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.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, tzn. zákon 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 nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba prováděna více
zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu
na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb.
určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský
kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice.
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.
Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním
úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle
§ 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 5 k této vyhlášce.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot
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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.
Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně,
včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být při realizaci stavby respektovány.
Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či
jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které
umožní přístup a příjezd na stávající, přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené
viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Staveniště se dále musí zařídit, uspořádat a vybavit
přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a
požárním zařízením.
Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude volen tak, aby byla zajištěna průjezdnost a
únosnost komunikace pro potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a vozům rychlé lékařské
pomoci k okolním objektům a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů a na
pozemky.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby obsažené v
technické zprávě požární ochrany.
Na stavbě bude provedena ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305.
Srážkové vody ze střechy budou odváděny a likvidovány tak, aby nedocházelo k podmáčení
sousedních pozemků a staveb.
Stavebník při realizaci této stavby bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních
nemovitostí.
Realizace všech částí stavby budou prováděny v souladu s příslušnými technickými normami. Práce,
k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich
pracovníci vykonávat jen po jejich získání.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Odboru ochrany životního prostředí MM České
Budějovice ze dne 16.4. 2009 pod zn. OOŽP/2560/2009/Kre..

28. Budou dodrženy podmínky uvedené v Souhlasu podle § 14 odst 2 lesního zákona, který
vydal dne 21.5. 2009 Odbor ochrany životního prostředí MM České Budějovice pod zn.
OOŽP/5044/2009/Sl:
a/ Stavba bude provedena dle předložené dokumentace.
b/ Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k
plnění funkcí lesa uvedených v § 13, § 20 lesního zákona. Musí být dodržovány
předpisy požární ochrany. Budou zachovány stávající vodoteče.
c/ Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa v jejich nadzemní ani
podzemní části, nebude omezena hospodářská činnost v lesních porostech. Dojde-li při
zřizování stavby k poškození okolních porostů nebo lesních pozemků, je investor
povinen uvést terén do původního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody.
d/ |Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude
umístěno žádné zařízení, ani dočasná stavba, související s výše uvedenou stavbou na
pozemku p.č. st 111 v k.ú. Bošilec
e/ Investor / uživatel stavby nebude požadovat odkácení lesního porostu v souvislosti s
realizací stavby, ani v budoucnu při jejím užívání, nebude požadováno omezení pozemku
určených k plnění funkcí lesa ani jejich částí v plnění funkcí lesa.
f/ Případné škody na majetku investora / uživatele stavby způsobené pádem stromů, větví,
zastíněním a ostatními vlivy způsobenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa a
lesními porosty nebudou uplatňovány vůči vlastníkovi / uživateli lesa, investor / uživatel
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stavby nebude požadovat odstranění veškerých odpadů vznikajících v lesním porostu
III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
V souladu s ustanovení § 120 stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu
záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení stavebnímu úřadu záměr započít
s užíváním stavby musí obsahovat náležitosti dle § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a přílohy č. 4, části A a B, k této
vyhlášce. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30
dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízen, užívání stavby nezakáže.
K oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebník předloží :
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti
stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci
b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby
d) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí
technického vybavení ještě před jejich zakrytím)
e) revizní zpráva komínového tělesa
f) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby
g) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán
h) plná moc v případě zastupování stavebníka
i) doklad o protokolárním předání komunikací, chodníku majetkovému správci Magistrátu města
České Budějovice – odbor SVS, oddělení komunikací
j) doklad o požární odolnosti sádrokartonových podhledů a požárních uzávěrů dle požárně
bezpečnostního řešení
k) doklad o splnění podmínek dle požárně bezpečnostního řešení; v tomto smyslu doklady, které byly
předmětem posouzení HZS Jihočeského kraje doloženy, doklady o kontrole a provozuschopnosti
požárně bezpečnostních zařízení vyhotovené oprávněnou firmou
l) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona) dle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a prohlášení
zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o
jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o
shodě

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jitka Stibůrková, nar. 28.5.1974, Dunovského 30/824, 149 00 Praha

Odůvodnění:
Dne 5.11.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno dne 9.7.2010 pod zn. SU/4125/2010 Pích.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
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Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 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 a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby.
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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Miloslava Vondrášková, Bošilec 88, 373 65 Bošilec
Božena Zelenková, Bošilec 78, 373 65 Bošilec
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Obec Bošilec, 373 64 Bošilec 45
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků vedeného stavebního řízení, vycházel stavební úřad z ustanovení § 109
stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka vlastníka stavby a pozemků stavbou
dotčených, dále byli do okruhu účastníků stavebního řízení zahrnuti vlastníci sousedních pozemků a
staveb na nich parc. č. 378/36, 378/37, 1336/1 v katastrálním území Bošilec, a správce technické
infrastruktury, jelikož mohou být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Vlastnictví ani jiná
práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
Žádost byla doložena v průběhu stavebního řízení těmito rozhodnutími a stanovisky:
-

stanovisky Magistrátu města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí ze dne 16.4. 2009 pod
zn. 00ŽP/2560/2009/Kre

-

závazným stanoviskem SCHKO Třeboňsko, Třeboň ze dne 15.4. 2009 pod č.j. 00975/TR/2009

-

stanoviskem HZS Jihočeského kraje České Budějovice ze dne 25.3. 2009 pod č.j. HSCB-598/PRE-Do-209

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 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.
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 300 Kč byl zaplacen.
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
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Obec Bošilec, IDDS: vzyb7ue
dotčené orgány
Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, IDDS: 72vdyqh
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Obecní úřad Bošilec, IDDS: vzyb7ue

na vědomí
Kopie rozhodnutí po nabytí právní moci Finanční úřad, F.A. Gerstnera 1/5, České Budějovice

