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Dle rozdělovníku

VÝZVA
K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ
Městský úřad Horažďovice, 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"),
shledal, že podání, které dne 15.11.2018 podal
Ing. Marie Müllerová, nar. 11.12.1957, Korunní 313/13, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
(dále jen "podatel"), nemá náležitosti podle § 127 stavebního zákona, a proto podatele podle
§ 37 odst. 3 správního řádu
v y z ý v á,
aby odstranil tyto nedostatky podání:
- Žádost o změnu v užívání stavby je nutno podle § 18 l vyhlášky č. 503/2006 Sb. o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu podat na
předepsaném formuláři, který je přílohou č. 14 uvedené vyhlášky.
- Přílohami žádosti bude:
- Dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých
místností a prostorů, popis řešení vytápění, popis způsobu nakládání s odpadními
vodami, popis zdroje pitné vody. Rodinný dům musí svým stavebně technickým řešením
splňovat ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
(požárně bezpečnostní řešení, bezpečnost při užívání – zajištěna předložením revizních
zpráv, technické vybavení stavby v záplavovém území, parametry stavby odpovídající
rodinnému domu, přístup požární techniky …)
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba
napojena (napojení na pozemní komunikaci, zdroj vody, zdroj elektrické energie, …)
- Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními
právními předpisy:
Městského úřadu Horažďovice, odboru životního prostředí (ochrana přírody a
krajiny, ochrana vod, ovzduší, lesa, odpadové hospodářství)
Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy (z hlediska posouzení dopravního
napojení na pozemní komunikaci)
Drážního úřadu (stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy)
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Městského úřadu Horažďovice, odboru výstavby a územního plánování jako příslušného
orgánu územního plánování (z hlediska možnosti změny v užívání v souladu s územním
plánem obce Hejná)

Závěr:
Vaše podání ze dne 15.11.2018 nelze považovat za žádost o povolení změny v užívání stavby
podle. Stavební úřad Vás proto vyzval o podání nové žádosti a poučil Vás rozsahu příloh.
Podle katastrální mapy, kterou má stavební úřad dálkovým přístupem k dispozici, stavební úřad
zjistil, že k objektu nevede veřejná pozemní komunikace, objekt leží mezi vodním tokem a
železniční dráhou. Přístup ke stavbě je nutno zajistit.
Stavba musí být provedena tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou
a) mechanická odolnost a stabilita,
b) požární bezpečnost,
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
d) ochrana proti hluku,
e) bezpečnost při užívání,
f) úspora energie a tepelná ochrana.
Uvedené požadavky posoudí dotčené orgány podle zvláštních předpisů.
Případně další informace Vám rádi sdělíme na Městském úřadě Horažďovice, odboru výstavby
a územního plánování.

Jitka Stulíková
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