
Obecní úřad, stavební úřad 
Zámecké náměstí  67, Žleby 

 
           
Č.J:  Výst.970/16/Po      ve Žlebech, dne: 30.8.2016 
Vyřizuje: Miloslava Poštová 
e-mail:  stavebni@ouzleby.cz 
 
Stavebník: 
Jan Lebduška, č.p. 128, 285 62 Hostovlice  

 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ  ÚZEMNÍHO A  STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU! 

 
 Jan Lebduška, IČ05049890, se sídlem č.p. 128,  285 62 Hostovlice (dále jen „stavebník“), podal 
dne 30.8.2016 žádost o společné územní a stavební rozhodnutí stavby:  Stavební úpravy stáje pro 
skot – Hostovlice, na pozemcích č. st. 237, st. 258, p.p.č. 1314/7, k.ú Hostovlice. 
  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 §§ 87 a 112 odst. 1) stavebního zákona zahájení územního a stavebního řízení a současně 
nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den 
 
      15. 9. 2016 

(čtvrtek) v 10,00 hod. 
 v zasedací místnosti (m.č. 1.10), Obecního úřadu Žleby, Zámecké náměstí 67 

     
 Dotčené orgány a účastníci řízení mohou v souladu s § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., 
správní řád v platném znění uplatnit svá závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy  
nejpozději do 15-ti dnů od data doručení tohoto oznámení nebo v průběhu řízení stavebnímu úřadu, 
Obecního úřadu Žleby, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí, projektové dokumentace 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. 
 
Popis stavby:  Jedná se o opravu a stavební úpravu stáje pro skot včetně přístavby nové hnojné koncovky. 
 
Stavebníkovi se ukládá doložit do 9. 9. 2016: 

• Stanovisko HSZ Kutná Hora 
• Souhlas majitele stavby se stavebními úpravami 

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



 
 Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu jakým je její právo přímo dotčeno. 
 Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), stavebního zákona, může v 
územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
 K námitkám, které nesplňují uvedené  požadavky, se nepřihlíží. 
 Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke 
zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 
 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 stavebního úřadu 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů do doby konání veřejného 
jednání. 
 
 
 
 Vyvěšeno dne: ..............................  Sejmuto dne:...................... 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
  
 
 
Pro stavebníka: 
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č 634/2004 Sb. (doplněno Sb.z.350/2012) položky 17 
/1písm f) 20 000,-Kč (umístění staveb);  položky 18/1 písm. f)  Kč 10 000,- Kč (povolení stavby) . 
Poplatek celkem 30 000,- Kč. Uhraďte bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo přímo na 
stavebním úřadě do 10-ti dnů od data doručení tohoto oznámení. 
 
Účastníci územního  řízení dle § 85 odst.1 písm a),b)  
Lebduška Jan,  č.p. 128, 285 62 Hostovlice  + příloha složenka 
Obec  Hostovlice –  s prosbou o vyvěšení. 



 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm,b) 
Lebduška František, č. p. 15, 58282 Skryje  
majitelé sousedních pozemků: 
p.p.č. 1314/2, 1314/4, 1314/5, 1314/7, 1314/8, 1314/9 -k.ú. Hostovlice - Lebduška František,      
č.p. 15, 582 82 Skryje 
st.p. č. 261, 238, 237, 258- k.ú. Hostovlice - Lebduška František, č.p. 15, 582 82 Skryje 
p.p.č.2318 – k.ú. Hostovlice – Ing. Milan Miláček, č.p.18, Hostovlice  
p.p.č.2317 – k.ú. Hostovlice - Černá Antonie, Bis,rue Leguillon 2, Seine Saint-Denis, Francie 

 Černá Marie Anna Emilie, Long Le Catelet, Somme, Francie 
 Černý Emil, rue de Montmorency 14, Saint-Denis, Francie 
 Černý Jan Jiří, Avenue Louis Roche 23, Gennevilliers, Francie 
 Černý Václav Alois, Rue Ernest Renan 32, Seine Saint-Denis, Francie 

 
Účastníci stavebního  řízení dle   §109  a), b),c),e) 
Lebduška Jan,  č.p. 128, 285 62 Hostovlice  
Lebduška František, č. p. 15, 58282 Skryje  
Ing. Milan Miláček, č.p.18, Hostovlice  
Černá Antonie, Bis,rue Leguillon 2, Seine Saint-Denis, Francie 
Černá Marie Anna Emilie, Long Le Catelet, Somme, Francie 
Černý Emil, rue de Montmorency 14, Saint-Denis, Francie 
Černý Jan Jiří, Avenue Louis Roche 23, Gennevilliers, Francie 
Černý Václav Alois, Rue Ernest Renan 32, Seine Saint-Denis, Francie 
 
Dotčené orgány – doporučeně: 
Krajský úřad Středočes.kraje, OŽP, Praha 
Krajská hygienická stanice Stř. kraje, úz. pracoviště K. Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora 
Hasičský záchranný sbor úz. odbor K. Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora 
Státní veterinární správa, Černoleské1929, 256 01 Benešov 
MěÚ Čáslav OŽP 
 
Dotčení správci - doporučeně: 
ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874/8, Děčín 4 
 
• spis SÚ 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí je vydáno  veřejnou vyhláškou. 
Veškeré spisy ke stažení na webových stránkách obce Hostovlice a Žleby. 
http://www.hostovlice.unas.cz/ 
http://www.ouzleby.cz/ 
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