
Obecní úřad, stavební úřad
Zámecké náměstí  67, Žleby

ve Žlebech, dne: 22.7.2015
Č.J: Výst.711/15/Po
Vyřizuje:  Miloslava Poštová
E-mail.: stavebni@ouzleby.cz

Stavebník:
Ladislav Zima, Na Chmelnici 277,  284 01 Kutná Hora -Sedlec

OZNÁMENÍ  ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY (REKOLAUDACE)

Veřejná vyhláška!

Ladislav Zima, nar. 7.1.1954, bytem Na Chmelnici 277, 284 01 Kutná Hora -Sedlec, (dále jen
„stavebník“), podal dne 8.7.2015 žádost o změnu v užívání stavby: 

• zapsáno v KN – jiná stavba na rodinný dům  (jedná se o jednopodlažní objekt v areálu
č.p.133 Žleby.

Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno  e) , zákona  č.
183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním  řádu (stavební  zákon)  oznamuje v  souladu  s
ustanovením § 112 odst. 1) stavebního zákona zahájení  řízení změny v užívání stavby  a současně
nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den

4.8. 2015 v 9.00 hodin 
v kanceláři stavebního úřadu Žleby, Zámecké nám. 67

Dotčené orgány a účastníci řízení  mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky,
popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 -ti dnů od data doručení tohoto oznámení3, jinak k
nim nebude přihlédnuto. Účastníci  řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanc.č. 1.09
Obecního  úřadu  Žleby  ve  dnech  pondělí  a  středa  8.00-12.00,  12.30-16.30  hodin,  v  ostatních
pracovních dnech po telefonické domluvě. 

Stavebníkovi se ukládá   doložit  :  
• revizní zprávu hromosvodů
• revizní zprávu elektro
• revizní zprávu plynu, tlakové zkoušky
• tlak zk.ústřed. vytápění

Poučení:
Účastník řízení může podle §114 odst.1 staveb. 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 na 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.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmu 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 na 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.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při  plnění úkolu vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování  stavu  stavby  a  pozemku  nebo  opatřování  důkazů  a  dalších  podkladů  pro  vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50
000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo v plnění úkolu podle § 172
odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné osobě nebo osobě jí přizvané vstup na
svůj pozemek nebo stavbu.

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

Miloslava Poštová
vedoucí SÚ

Účastníci řízení dle § 109 Sstavebního zákona   písm.:  
a) 
Ladislav Zima, Na Chmelnici 277,  284 01 Kutná Hora -Sedlec
e) – majitelé sousedního pozemku

Běhounek Pavel a Běhounková Jaroslava, Družstevní 402, 28561 Žleby

SJM Daněk Josef a Daňková Zuzana, 

Daněk Josef, č.p. 73, 53843 Bousov

Daňková Zuzana, Družstevní 402, 28561 Žleby

SJM Frouz Jiří a Frouzová Alena, Družstevní 413, 28561 Žleby

Jarolímová Věra, Družstevní 413, 28561 Žleby

Kalousková Monika, Smetanovo nám. 311, 28571 Vrdy

SJM Papoušek Milan a Papoušková Jana, Družstevní 194, 28561 Žleby

Skokanová Kamila, Na Vyhlídce 482, 28561 Žleby

SJM Studnička Karel a Studničková Marie, Družstevní 413, 28561 Žleby

Ševčíková Alena, Družstevní 194, 28561 Žleby

SJM Šindelář Jiří a Šindelářová Hana, Družstevní 402, 28561 Žleby

SJM Trávnička Karel a Trávničková Libuše, Družstevní 194, 28561 Žleby

SJM Vojáček Pavel , Družstevní 194, 28561 Žleby

Flégrová Markéta, 582 82 Skryje 23
Justová Ilona, R.Těsnohlídka1525 286 01 Čáslav
Studnička Karel, Lhůty 9
Studničková Marie, Družstevní, Pod Rybníkem 474, Ronov n.D.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smíchov, 15021 Praha

Na vědomí:
Obec  Žleby

Dotčené orgány – doporučeně:
Hasičský záchranný sbor úz. odbor K. Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora

• spis SÚ
Příloha:  Situace
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