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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

ZZN Pelhřimov a. s., Libor Novák, správce majetku, IČO 46678140, Nádražní 805, 393 01
Pelhřimov, kterou zastupuje INBA s.r.o., IČO 46678930, Prokišova 7/356, 370 01 České Budějovice
(dále jen "stavebník") dne 20.8.2013 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ PROVOZNÍ A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
SPOLEČNOSTI ZZN PELHŘIMOV V AREÁLU ZZN DYNÍN V OBCI BOŠILEC
Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavební úpravy jmenovaného objektu o půdorysných rozměrech
54,5 x 12,3 m (zast. plocha 647 m2) spočívají v provedení nových dveřních a okenních otvorů ve vnitřních
nosných zdech, zvětšení světlosti stávajících okenních otvorů a provedení otvorů v obvodových nosných
zdech pro osazení větracích mřížek a změny dispozice vnitřních nenosných zdí, které plní funkci ztužující,
provedení nových stropních konstrukcí a změn dispozice a velikosti jednotlivých místností –
administrativních prostor a sociálního zázemí pro zaměstnance.
na pozemku st. p. 125 v katastrálním území Bošilec. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 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.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve
výši 5000 Kč byl zaplacen. musí být zaplacen nejpozději před vydáním rozhodnutí.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Obdrží:
Zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky)
INBA s.r.o., IDDS: yefqezq
dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde Obecní úřad Bošilec, IDDS: vzyb7ue
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3

