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Městský úřad Chotěboř, stavební úřad 
Trčků z Lípy 69, Chotěboř 

 
 

Č.j: MCH_15197/2012/SU-19/330/BR Chotěboř, dne: 7.12.2012 
Vyřizuje: Bohdana Resslová  
E-mail: resslova@chotebor.cz  
Telefon: 569 641 113 
 
Žadatel: 
Jan Šemík (IČ - 11002042), Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec 

 
V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T Í  
Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,   

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Garáž a kryté stání             
u domu čp. 38, Rozsochatec na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 208/1 (zahrada) v kat. 
území Rozsochatec a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Garáž a kryté stání u domu    
čp. 38, Rozsochatec na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 208/1 v kat. území Rozsochatec, 
kterou podal Jan Šemík (IČ - 11002042), Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec takto: 

I .  
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  
pro stavbu: Garáž a kryté stání u domu čp. 38, Rozsochatec na pozemku: pozemková parcela 
parcelní číslo 208/1 (zahrada) v kat. území Rozsochatec. 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Objekt garáže bude jednopodlažní nepodsklepený o půdorysných rozměrech 6,0 m x 7,0 m         

pro dva dodávkové automobily. Umístěn bude na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 
208/1 v kat. území Rozsochatec. Kratší severovýchodní stranou bude navazovat na stávající objekt 
pro podnikání. Objekt bude s dřevěnou nosnou konstrukcí o max. výšce hřebenu sedlové střechy  
+ 4,4 m od úrovně podlahy. Sklon sedlové střechy směrem ke komunikaci bude 37,5o a směrem  
do zahrady bude 23o.  

2. Kryté stání bude nepravidelného pětiúhelníkového půdorysu o max. rozměrech 6,84 m x 6,72 m 
pro dva automobily. Umístěno bude na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 208/1 v kat. 
území Rozsochatec. Bude navazovat na severovýchodní stěnu stávajícího objektu. Jedná se           
o dřevěnou konstrukci bez opláštění a pultovou střechou o sklonu 10o od stávajícího objektu 
s max. výškou 3,7 m. Krytina bude plechová.   

3. Před zahájením výstavby bude provedena z trvale odnímané plochy pozemku skrývka ornice 
v plné mocnosti kulturní vrstvy půdy do hloubky 0,15m. Ornice o objemu cca 10 m3 bude 
rozprostřena na zbývající části pozemku p. č. 208/1 v kat. území Rozsochatec. Deponovaná ornice 
musí být zabezpečena proti zcizení, znehodnocení a musí být ošetřována (§ 10 odst. 2 vyhl.           
č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu).  
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4. Do začátku stavební činnosti budou odnímané pozemky ze ZPF užívány dle dosud evidovaného 
druhu pozemku.  

5. Žadatel zajistí přesné osazení stavby do terénu dle schválené zastavovací situace tak, aby 
stanovená výměra odnímané zemědělské půdy nebyla překročena.  

6. Odvod za trvalé odnětí pozemků ze ZPF podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona bude předepsán         
po vydání stavebního povolení orgánem ochrany ZPF. Výši odvodů podle § 9 odst. 6 písm. d)        
a odst. 7 zákona vymezil orgán ochrany ZPF pouze orientačně. Konečná výše odvodů se stanoví 
samostatným rozhodnutím (§ 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu ve znění pozdějších předpisů).  

 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"): 
Jan Šemík (IČ - 11002042), Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec 
Jan Šemík (2.4.1966), Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec 
    
 

I I .  
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

p o v o l u j e  
stavbu: Garáž a kryté stání u domu čp. 38, Rozsochatec na pozemku: pozemková parcela parcelní 
číslo 208/1 v kat. území Rozsochatec v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním 
řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, 
užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby a splnění požadavků 
daných zvláštními předpisy.  
 
Stavba bude obsahovat: 

 garáž 
 kryté stání  

 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Garáž bude jednopodlažní bez podsklepení o půdorysných rozměrech 6,0 m x 7,0 m se založením 

na betonových základových pasech a patkách. Nosná konstrukce objektu bude dřevěná o max. 
výšce hřebenu sedlové střechy + 4,4 m od úrovně podlahy. Dřevěná nosná konstrukce bude 
z vnější strany opláštěna dřevěnými palubkami a z vnitřní strany deskami OSB. Vnitřní prostor 
stěny bude vyplněn minerální vatou. Konstrukce podhledu musí vykazovat požární odolnost 15 
minut. Krytina střechy bude plechová. Okno v jihozápadní štítové stěně stávajícího objektu bude 
zaslepeno s požární odolností alespoň 30 minut. Požární odolnost konstrukcí bude doložena 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby. Vrata v severozápadní stěně budou posuvná.  

2. Garáž bude mít zajištěno větrání dle ČSN 73 6057. V garáži nebude umístěna gula ani montážní 
jáma. V garáži bude umístěn jeden práškový nebo pěnový přenosný hasicí přístroj s hasicí 
schopností alespoň 183B s osazením u vstupních vrat.  

3. Kryté stání bude nepravidelného pětiúhelníkového půdorysu o max. rozměrech 6,84 m x 6,72 m se 
založením na betonových základových pasech. Nosná konstrukce bude dřevěná bez opláštění 
s max. výškou pultové střechy 3,7 m. Krytina bude plechová.  

4. Dešťové vody z obou staveb budou svedeny na stavební pozemek kde se budou vsakovat. Nesmí 
docházet k podmáčení okolních pozemků jiných vlastníků.   

5. Při realizaci stavby budou splněny veškeré požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního 
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řešení opatřeného razítkem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru 
Havlíčkův Brod. 

6. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu! 

7. Napojení na sousední stavbu bude provedeno odborně, aby nedošlo k poškození sousedního 
objektu. V případě poškození musí být neprodleně nákladem stavebníků závada odstraněna. 

8. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních sítí a zajistí jejich 
ochranu po dobu výstavby. Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu sítí požádá 
stavebník správce sítí o souhlas vstupu do ochranného pásma v souladu s § 46, § 68 a § 87 zákona 
č. 91/2005 Sb. a v souladu s § 92 zákona č. 151/2000 Sb. 

9. Napojení na inženýrské sítě obou staveb nebude provedeno. Objekt garáže nebude vytápěný. 
10. Při provádění stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady přístup a příjezd do objektů                   

a na pozemky. 
11. Při provádění stavby budou respektovány podmínky stanovené v souhlasu s prováděním činnosti 

v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s. 
zn.:1046115599 ze dne 24.8.2012.  

12. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými 
sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti zařízení ČEZ Distribuce, a. s. 
musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí. 

13. V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytyčení trasy tohoto 
silového zařízení pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r. o. a dodržet ochranné 
pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. 

14. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 
Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím 
následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení 
energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. 

15. Pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení kabelového vedení nebo k poškození 
zařízení je nutné kontaktovat Poruchovou linku tel. 840 850 860.  

16. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze              
při dodržení podmínek vydaného stanoviska. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební 
činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány 
dle § 68 zákona č. 485/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího 
souhlasu.  

17. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno 
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář             
a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 113 355).  

18. Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8. zákona č. 485/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

19. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami vydaného stanoviska. 

20. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen 
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu.  

21. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeno proti jeho poškození. 

22. Stavebník neprodleně oznámí každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

23. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář 
a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 113 355). O provedené kontrole 
bude sepsán protokol.  

24. Případné zřizování staveniště, skladů materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

25. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
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26. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd 
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Při provádění 
prací si stavebník musí počínat tak, aby co nejméně rušil užívání sousedního pozemku nebo 
stavby, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, které je možno zabránit. Po skončení prací 
je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do původního stavu. 

27. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb.          
ve znění pozdějších předpisů. 

28. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní 
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem             
a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými 
škodlivými látkami. 

29. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA 
POVOLENA, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě 
do dokončení stavby. 

30. Při provádění stavby bude dodržen § 156 stavebního zákona, tj. zhotovitel stavby musí pro stavbu 
použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla 
při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 
hluku, úspora energie a ochrana tepla. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předložen 
atest použitých materiálů a výrobků. 

31. Při provádění stavby bude v souladu s § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se 
budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby. 

32. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména zákon č. 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). 

33. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby bude předloženo geometrické zaměření stavby 
oprávněným geodetem. 

34. Stavba bude dokončena do 31.12.2013. 
35. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou stavební  firmou dle § 160 stavebního zákona.  

Stavebník nejpozději do 10 dnů před zahájením prací sdělí písemně stavebnímu úřadu MěÚ 
Chotěboř název provádějící firmy, její IČO, sídlo a její oprávnění k provádění stavebních               
a montážních prací jako předmětu své činnosti a jméno osoby, která bude vykonávat odborné 
vedení realizace stavby. 

 
 
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník 
oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby: 

1. závěrečnou kontrolní prohlídku. 
 
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat 
jen na základě kolaudačního souhlasu. 
 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
   
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"): 
Jan Šemík (IČ – 11002042), Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec 
Jan Šemík (2.4.1966), Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec 
ČEZ Distribuce, a. s. (IČ – 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 4 
VČP Net, s. r. o. (IČ – 27495949), Pražská třída 485, 500 04  Hradec Králové 4  
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 Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně 
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II 
(vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou 
výroková část I (vztahující se k umístění stavby). 

O dů v o d n ě n í  
 Stavební úřad obdržel dne 1.11.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení. 

Stavební úřad dne 1.11.2012 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 
stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se 
stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení. 

Žádost byla předepsaným způsobem doložena: projektová dokumentace stavby, požárně 
bezpečnostní řešení stavby, výpisy a informace z KN, mapy KN, souhlas obce Rozsochatec ze dne 
10.1.2012, závazné stanovisko MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP č.j.:OZP/1874/2012/RA ze dne 26.6.2012, 
souhrnné vyjádření  MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP č.j.:OŽP/1269/2012/So ze dne 3.4.2012, závazné 
stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod ev.č.:HB-222/1-2012 ze dne 3.5.2012                 
a ev.č.:HB-527/1-2012 ze dne 17.9.2012 (garáž), závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO 
Havlíčkův Brod ev.č.:HB-224/1-2012 ze dne 4.5.2012 (kryté stání), vyjádření RWE Distribuční 
služby, s. r. o. zn.:5000662097 ze dne 25.7.2012, souhlas ČEZ Distribuce, a. s. zn.:1046115599 ze dne 
24.8.2012, vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. zn.:0100047678 ze dne 11.4.2012, vyjádření Telefónica 
Czech Republic, a. s. č.j.:57291/12 ze dne 3.4.2012.  

Stavební úřad opatřením ze dne 1.11.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil 
veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: 4.12.2012 (úterý) konané v místě: na místě 
samém se srazem účastníků v kanceláři stavebního úřadu MěÚ Chotěboř, č. dveří 307. Námitky 
účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném 
ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. 
  

O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I  
Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, tj. s územním plánem 

Rozsochatec, který vydalo Zastupitelstvo obce Rozsochatec dne 24.11.2008 s nabytím účinnosti dne 
26.12.2008.  
    
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení 
účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele          
a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám 
na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): 1730, 208/3 a vlastníkům anebo 
správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. 
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím 
přímo dotčena.    
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Seznam všech účastníků řízení: 
ČEZ Distribuce, a. s., Jan Šemík, Obec Rozsochatec, Jan Šemík, VČP Net, s. r. o. 
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 Stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení 
posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek 
uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil 
shromážděná stanoviska. 

Stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení 
neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
 

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí 
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke 
kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.    

O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I I  
Stavba garáže a krytého stání u domu čp. 38, Rozsochatec na pozemku: pozemková parcela 

parcelní číslo 208/1 v kat. území Rozsochatec je navržena v souladu s platnými normami, vyhláškami, 
předpisy a splňuje obecné požadavky na výstavbu.  
    
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona. 
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 

 
 Stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení          
z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány     
a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné 
technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby a že 
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva          
a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

 
Seznam všech účastníků řízení: 
ČEZ Distribuce, a. s., Jan Šemík, Obec Rozsochatec, Jan Šemík, VČP Net, s. r. o. 
 
 Stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, 
rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
 
 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je 
závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.    
 

P o u č e n í  

P o u č e n í  k  v ý r o k u  I  
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 

oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává        
u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Kraj Vysočina, Jihlava. 

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. 

P o u č e n í  k  v ý r o k u  I I  
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 

oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává         
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u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Kraj Vysočina, Jihlava. 
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.  
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 

Ing. Iva Škarydová v. r. 
Vedoucí stavebního úřadu 

 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................  Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
………………………………….....................  ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 
 
 
 
V elektronické podobě     V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….  zveřejněno do : …………………………… 
 
 
………………………………….....................  ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění             Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko:                Razítko: 
 
 
 

  
 
R o z d ě l o v n í k  

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby       
Doručení jednotlivě:  

1. Jan Šemík, Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec 
2. Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72  Rozsochatec     

 
Doručení veřejnou vyhláškou:  

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 4 
Jan Šemík (2.4.1966), Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec 
VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04  Hradec Králové 4 
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Účastníci řízení - stavební řízení       
Doručení jednotlivě:  

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 4 
2. Jan Šemík, Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec 
3. Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72  Rozsochatec 
4. Jan Šemík (2.4.1966), Rozsochatec 38, 582 72  Rozsochatec 
5. VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04  Hradec Králové 4   

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
6. Obecní úřad Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72  Rozsochatec 
7. Městský úřad Chotěboř, Veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř 

 

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
8. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor, Humpolecká 3606, 580 01  

Havlíčkův Brod 1 
9. Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61  

Havlíčkův Brod 2 
 
 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, položky 17.1. i) sazebníku 3000,- Kč byl zaplacen hotově dne 3.12.2012,  číslo 
dokladu 8163.  
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