
Obecní úřad, stavební úřad
Zámecké náměstí  67, Žleby

Č.J: Výst.711/15/Po ve Žlebech, dne: 24.7.2015
Vyřizuje:  Miloslava Poštová
E-mail.: stavebni@ouzleby.cz

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

ROZHODNUTÍ 
O ZMĚNĚ V UŽÍVÁNÍ STAVBY

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 

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), přezkoumal uvedenou žádost podle §§ 90 až 91 a
§126 stavebního zákona a  na základě tohoto přezkoumání  vydává  v souladu s  §  5 vyhlášky č. 503/2006
Sb.,o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření:

  p o v o l e n í   z m ě n y  v  u ž í v á n í  s t a v b y  (kolaudační souhlas)

Změna se týká:
• stavby zapsané v KN – jiná stavba na rodinný dům. Stavba se nachází v areálu č.p. 133 -

Žleby, na st.p.č. 19/1, k.ú. Žleby 

Pro umístění a provedení  stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba je v soudu s dokumentací pasportu stavby, zpracovanou Lubou Sýkorovou, Přítoky
2. Na základě informací místních obyvatel byl objekt vždy využívaný pro bydlení.
3. Po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení.

4. Stavba musí být udržována v dobrém technickém stavu, k účelu v souladu s tímto rozhodnutím.
5. Jakékoliv stavební změny a úpravy mimo udržovacích prací mohou být prováděny jen na základě

rozhodnutí stavebního úřadu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í 

Dne 8.7.2015  podal  stavebník žádost oznámení změny v užívání stavby. Po provedení pronájmu 2
bytů  vznikl  požadavek  na  správné  zapsání  stavby  –  rodinný  dům  (stavba  pro  bydlení)   na  katastru
nemovitostí.  Novému majiteli  nebyly k  předmětnému  areálu  doloženy  žádné  doklady  ani  projektová
dokumentace, nebyly dohledány na stavebním úřadě ani v místním archivu.
Stavební úřad oznámením veřejnou vyhláškou zahájil řízení o změně, k předmětnému řízení vypsal ústní
jednání, ze kterého je sepsán protokol. Při místním šetření, stavební úřad zjistil, že stav a charakter objektu
odpovídá objektu pro bydlení. Jeho technický stav je dobrý.



           
           Stavební úřad  přezkoumal předloženou žádost  z hledisek uvedených v  §§ 90,91 a 126 stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že  povolením změny nejsou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace
stavby splňuje  podmínky pasportu stavby.  Umístění stavby nemá vliv na životní prostředí,  je v souladu se
stavebním zákonem a vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Stavební úřad v průběhu  řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
             Stavební úřad uložil majiteli nemovitosti doložit:
- revizní zprávu hromosvodů- bude realizována oprava střechy. V souvislosti s opravou majitel 
zabezpečí montáž hromosvodů,
- revizní zprávu elektro – doložena
- revizní zprávu plynu – není do objektu přiveden
- tlak zk.ústřed. Vytápěn - doložena

Stanoviska  sd  ě  lili – viz. podmínky pro provedení stavby:  
- nebyla požadována

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání  se  podává  u  zdejšího  stavebního  úřadu.  Odvolání  bude  postoupeno  Krajskému  úřadu
Středočeského kraje k rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou  část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro změnu
stavby před dokončením stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se stavba týká,
není-li  sám stavebním  úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Další vyhotovení ověřené
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

                                                   Miloslava Poštová
             vedoucí stavebního úřadu 

                                                                  

Poplatek:
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č 634/2004 Sb. (doplněno Sb.z.350/2012) položky  18/10 ve výši Kč
1000,- Kč  (stavby) . Poplatek byl hrazen příjmovým dokladem č.25, dne 9.7.2015.

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

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.
Šindelář Jaroslav, Družstevní 402, Žleby
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
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