Městský úřad JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
tel.: 515 231 225, e-mail: stavebniurad@jevisovice.cz
Stavební úřad I. stupně
Č.j.: SÚ-120/4/2016-1
Vyřizuje: Ing. Smolková

V Jevišovicích, dne 5.5.2016

Stavebník – vlastník stavby
Rudolf Blaha, nar. 20.2.1962, Znojemská 220, Kuchařovice, 669 02 Znojmo
Věc: Oplocení pozemku, stavba dvou skladů

OZNÁMENÍ
o zahájení řízení

Stavební úřad I. stupně MěÚ Jevišovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 písm. e
zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve
smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád), oznamuje na základě
žádosti stavebníka Rudolfa Blahy, nar. 20.2.1961, bytem Znojemská 220, Kuchařovice,
669 02 Znojmo, o dodatečné povolení stavby, kterou podal dne 12.4.2016, podle § 129 odst.
3 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby oplocení pozemku
parc.č. 211/2, k.ú. Vevčice, a dvou skladů na tomto pozemku, postavených bez územního
rozhodnutí.
Oplocení o výšce 120 cm je provedeno z dřevěných kůlů osazených do vrtaných patek.
Výplň oplocení tvoří vodorovně umístěná prkna. Zadní část pozemku je oplocena ovčím
pletivem. V oplocení je zřízena vstupní branka 100/120 cm a vjezdová brána 400/120 cm.
Jeden sklad postavený ze dřeva o zastavěné ploše 5,52 x 3,60 m a výšce 2,60 m je
umístěn u rybníka 12,4 m od hranice pozemku parc.č. 1000, k.ú. Vevčice, a 13,3 m od hranice
pozemku parc.č. 208/1, k.ú. Vevčice.
Jako druhý sklad byla použita maringotka, která byla obložena dřevem, o zastavěné ploše
7,30 x 4,10 a výšce 3,30 m. Je umístěn 7,00 m od od hranice pozemku parc.č. 1000, k.ú.
Vevčice, a 16,2 m od hranice pozemku parc.č. 208/1, k.ú. Vevčice.
O zahájení řízení stavební úřad v souladu s ustanovením § 47 správního řádu stavební
úřad uvědomuje účastníky řízení a dotčené orgány státní správy, a jelikož jsou stavebnímu
úřadu dobře známy poměry v území, upouští od ústního jednání a ohledání na místě.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky,
popřípadě důkazy uplatnit nejpozději

do 15 dnů
od doručení tohoto zahájení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů rozhodnutí v kanceláři Stavebního úřadu MěÚ Jevišovice ve dnech pondělí 7.00
– 15.30 hodin a středa 7.00 – 17.00 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické
domluvě.
Současně stavební úřad stanoví lhůtu pro seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí do 27.5.2016.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
K žádosti stavebník doložil:
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 82346/2015 ze dne 7.10.2015
- vyjádření MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 77741/2015 ze dne 12.10.2015
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 5154/2016 ze dne 5.4.2016
- souhlas s vynětím ze ZPF č.j. 8d 9460/98-bx ze dne 22.6.1998.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Stavebního úřadu I. stupně MěÚ Jevišovice v
úřední dny pondělí (7.00 - 15.30 hodin) a středa (7.00 - 17.00 hodin), v ostatních dnech po
telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Marie Smolková
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
Stavebník
Rudolf Blaha, Znojemská 220, Kuchařovice, 669 02 Znojmo
Vlastníci sousedních nemovitostí
- parc.č. 210/1, 212/2, 1002 – obec Vevčice, Vevčice 10, 671 53 Jevišovice
- parc.č. 204, 208/1 – ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové
- parc.č. 1000 – Dita Becková, Kamínka 160, 671 32 Plaveč
Dotčené orgány
Městský úřad Znojmo, OŽP, nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

