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Městský úřad Klatovy  Odbor výstavby a územního plánování 

pracoviště Balbínova 59 
 

 

Spis. zn.: OVÚP/4310/17/Lu    

Č.j.: OVÚP/4634/17/Lu    

Vyřizuje:: Ing. Jiří Lukeš 
Tel.: 376 347 226 
E-mail: jlukes@mukt.cz 
Datum: 29.6.2017    

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 

Miroslav Černý, nar. 15.4.1962, Česká Bříza 83, 330 11  Třemošná, 

Jitka Černá, nar. 2.10.1969, Česká Bříza 83, 330 11  Třemošná 

(dále jen "žadatel") podal dne 13.6.2017 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu: 

Stavební úpravy 

rodinného domu Javor č.p. 2 

na pozemcích st. p. 18, parc. č. 70 v katastrálním území Javor. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

Stavba obsahuje: 

Stavební úpravy a změna v účelu užívání rodinného domu 

- stavební úpravy se týkají výměny konstrukce krovu, změny dispozičního řešení a změny v 
účelu užívání části stavby. 

Dispoziční řešení: 

- 1.NP - chodba, pokoj, kuchyň, koupelna, pokoj 

- Podkroví - chodba, sklad, WC, sklad. 

 

Jímka na vyvážení 

- bude umístěna na pozemku st.p. 18 v k.ú. Javor ve vzdálenosti 5,90 m od severozápadního 
rohu objektu rodinného domu na pozemku st.p. 18 v k.ú. Javor a v kolmé vzdálenosti 3,55 m 
od severní strany uvedeného objektu, objem jímky 9,0 m3. 

 

Venkovní domovní rozvody inženýrských sítí. 

- venkovní domovní rozvod splaškové kanalizace bude veden po pozemku st.p. 18 k.ú. Javor 
z objektu rodinného domu do nové jímky na vyvážení, venkovní rozvod vodovodu bude 
vedený po pozemku par.č. 70 v k.ú. Javor rovnoběžně s jižní stranou objektu rodinného domu 
a ve vzdálenosti 1,0 m od hranice s pozemkem st.p. 18 v k.ú. Javor. 
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Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 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"), a jako místně příslušný stavební úřad podle 

§ 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen"správní řád") oznamuje zahájení společného řízení podle § 94a stavebního zákona, ve kterém 

upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 

námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 

úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické 

dohodě). 

Poučení: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 

regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 

4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo 

stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má 

jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, 

jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 

předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen 

veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

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 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření 

nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují 

uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Miroslav Černý, Česká Bříza č.p. 83, 330 11  Třemošná 

Jitka Černá, Česká Bříza č.p. 83, 330 11  Třemošná 

 

Vladimír Toman, Týnec č.p. 95, 340 21  Janovice nad Úhlavou 

Bohumila Kuschová, Javor č.p. 20, 340 21  Janovice nad Úhlavou 

Jiřinka Úlovcová, Javor č.p. 26, 340 21  Janovice nad Úhlavou 

Obec Javor, IDDS: zp8brmk 

 

dotčené správní úřady 

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
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