
Městský úřad Sedlčany
odbor výstavby a územního plánování
264 01 SEDLCANY

Č.j. : OVÚP-13660/2016No
Telefon: 318822742, linka 141

V Sedlčanech dne: 19.7.2016

264 01 Sedlčany

Věc: Sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace

Dne 7.7.2016 obdržel zdejší odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu
v Sedlčanech Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona Č. 109/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění a vztahující se ke stavbě: oplocení pastevní pl~
zpevněná plocha, přístřešek pro skot a stroje, elektrická přípojka na pozemku parc.č.

v kat. území Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice (dále jen "stavba"), pro kterou bylo
dne 3.7.2013 pod č.j.: OVÚP-22117/2012No vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.
Žádáte o poskytnutí kopie souhlasu s užíváním stavby a kopie provedených šetření v souvislosti
v uvedenými pozemky a stavbami v období od 1.1.2012 do 30.4.2016.

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen
"stavební úřad") věcně a místě příslušný podle § 13 odst. 1 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") Vám
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění s děl u je následující:

K bodu č. 1
• V souladu s obsahem Vaší žádosti Vám v příloze poskytujeme požadovanou kopii

souhlasu s užíváním shora uvedené stavby.

K bodu č. 2

• V souladu s obsahem Vaší žádosti Vám na podkladě spisového materiálu uloženého ke
shora uvedené stavbě poskytujeme požadované kopie provedených šetření, která byla
zdejším stavebním úřadem provedena v období od 1.1.2012 do 30.4.2016.

Tato informace byla poskytnuta na základě žádosti žadatele a způsobem uvedeným podle
obsahu žádosti, tj. poskytnutím kopií požadovaných dokumentů přiložených v příloze tohoto sdělení.

.__ ...- .•' Petr V o h á ň k a
referent odboru výstavby a územ.plánování

)

4.!. 2016 .
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Městský úfad Sedltany
odbor výstavby a územnlho plánováni
264 01 SEDLCANY

Č.j: OVÚP-330/2014No.
Telefon: 318822742, linka 241

V Sedlčanech dne: 27.1.2014

SOUHLAS
S UŽíVÁNfM STAVBY

Dne 7.1.2014 podal pan a panf.-......a
••••• oba trvale bytem (obadále~
u zdejšího odboru výstavby a územního v Sedlčanech oznámení o
užíváni stavby: oploceni pastevní plochy, plocha, přístřešek pro skot a stroje, elektrická
přípojka na pozemku parc.č. v kat. území Nalžovické Podhájl, obec Nalžovice, pro
kterou bylo vydáno dodatečné povolení rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu ze dne 3.7~2013pod
č.j.: OVUP-22117/2012No. ..

Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územniho plánováni, jako stavební úřad (dále
jen .stavební úřad") věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písmoc) zákona Č. 183/2006 Sb. o
územním plánováni a stavebnlm řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen .stavebnl zákon") po
řádném přezkoumání předtoženého oznámeni podle § 120 odst. 1 stavebniho zákona a zjištěni
vzájemného souladu s projektovou dokumentaci vydává

souhlas s užfváním

stavby: oplocení pastevni nll'.,.n,v
přípojka na pozemku parc.č.

zpevněná plocha, přístřešek pro skot a stroje, elektrická
v kat. územl Nalžovlcké Podhájí, obec Nalžovice.

Popis stavby: Oploceni pastevní plochy zahrnující pozemek parc.č.•• a část pozemku parc.č.
_je tvořeno dřevěnými kůly ukotvenými do země a na nichž je upevněno lesnické pletivo o výšce
i.š m. Oploceni zbývajícl plochy zahmujíci pozemek parc.č. je tvořeno dřevěnými kůly
ukotvenými do země a na nichž je upevněno klasické čtyřhranné pletivo o výšce 1,1 m. V oplocení
každé části jsou vybudována vjezdová vrata. V severovýchodni části pozemku parc.č '- jsou
provedeny dvě zpevněné plochy z betonových panelů, které jsou položeny na zhutněném podloží.
Jedna plocha je o velikosti 8,15 x 3 m a druhá plocha je o velikosti 6,6 x 3 m. Mezi zpevněnými
plochami je umístěn přístřešek pro skot a stroje o půdorysné velikosti 3,3 x3,3rn, který je zastřešen
sedlovou střechou. Přístřešek se skládá z nosného dřevěného skeletu (svislých sloupků spojených
nosným trámem), krokví osazených na nosném skeletu, dřevěného prkenného opláštěni a keramické
krytiny. Elektrická prípojka je vedena ze skříně osazené na betonovém sloupu venkovniho vedeni
distribuční soustavy, které procházi přes pozemek parc.č. a odtud je pflpojka vedena k nově
vybudovanému zděnému pilin, který je umístěn šikmo vedle sloupu.



-2-
Č.j: OVÚP-330/2014No.

Závěrečná kontrolnf prohlfdka stavby se konala dne 24.1.2014 a stavební ůřad zjistil. že
stavba byla provedena v souladu s dodatečným povolenfm a že byly dodrženy obecné požadavky na
výstavbu. Stavebnfk doložil potřebně doklady o provedených zkouškách předepsaných zvláštnfmi
právnfmi predpisy (reviznf zprávu elektrického zařízenl).

~L'-0
~.... .
. Petr V o h á ň k a

referent odboru výstavby a územ.plánovánr

Městský 01ad Sedrčany
PSČ 26480

Obdržf:

Na vědomi:
Obecnf úřad Nalžovice. Chlurn 21.26293 Nalžovice .



ZÁPIS

sepsaný dne 24.1edna 2014 v Nalžovickérn Podhájf o průběhu provedené závěrečné kontfolnf
prohHdcestavby ve smyslu § 120 odst. 2 stavebnlho Zákona.

Pfftomni:
• Stavebník:

264 01 Sedlčany
264 01 Sedlčany

• Stavebnf úřad - Petr Voháňka, referent stavebnfho úřadu

Pfedmětem provedené kontrolnf proh/fdky:

je dokončená stavba: oploceni pastevní plochy. zpevniná "oCha, příst~ešek pro vskot a
stroje, elektrická pfipoJka na pozemku parc.č. S I v kat. uzemf Nalzovlcké
Podhájí, obec Nalžovlce. .

Výše uvedená stavba byla povolena rozhodnutim zdejšfho stavebního úřadu ze dne 3.7.2013 pod
č.j.: OVÚP-22117/2012No.

Pti prohlídce bylo pfedloženo:

- stavebnf povolení,
- ověřená projektová dokumentace,
- revizní zpráva elektrického zařízení,

",

Pti kontro/nf prohlídce bylo zjištěno následujfcf:
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Skončeno vř.. hodin, přečteno a podepsáno.



ZÁPIS

sepsaný dne 14.září 2012 v Nalžovickém Podhájí o průběhu provedeného státnlho dozoru ve
věcech územního plánováni a stavebniho řádu vykonaného Petrem Voháňkou, referentem
stavebního úřadu v Sedlčanech.

Přítomní:

• , bytem -:::::::.• bytem
• Petr Voháňka - referent stavebního úřadu v Sedlčanech
• Petr Lomoz - referent stavebního úřadu v Sedlčanech

Předmětp.m nrovedenÁho státního dozoru:

je zjištění skutečného stavu ve věci existence nepovolených staveb a terénních úprav na pozemku
parc.č. v kat. území Nalžovické Podhájí. Jedná se o zděnou přípojku elektrického
vedení, zpevněné plochy, terénních úprav, úprav vjezdu, oplocení pozemku a umístění maringotky.

Při dozoru bylo zjištěno následující:
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ZÁPIS

sepsaný dne 15.října 2013 v Nalžovickém Podháji o průběhu provedeného státního dozoru ve
věcech územniho plánování a stavebniho řádu vykonaného Petrem Voháňkou, referentem
stavebního úřadu v Sedlčanech.

Přítomni:
• Voháňka Petr - referent stavebniho úřadu v Sedlčanech
• Petr Lomoz - referent stavebnlho úřadu v Sedlčanech

Předmětem provedeného státního dozoru:

je prošetření podnětu paní týkající stížnosti na neoprávněné užívání stavby
"oplocení pastevní plochy, zpevněná plocha, přístřešek pro skot a stroje, elektrická přípojka" na
pozemku parc.č. v kat. území Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice .

Pň dozoru bY/o zjištěno následující:.~.~•••.~~~;~~~~~~~?~=~.
h_h_h_h~Y_~~ ~hh_~_h~ __h_~_h_~~~_~~: ~~i:h __~~_~_h _

:~~
_____________~_~_.f:. ~ ~~~""0~§~ ~~ ~~} _

:~0 :
____~ __~· ~ ~~~!\;_h h__h h -- h h h

..... ~~~~ .......•
--------------------------------------- 0. ---- 0 0_0 00 0_ ------------------------------------------------------

_______________________________________________________ 0 0 __ 0 0 0 0 ----. • • •• ._

-----_ .._--------------------------------------------.-.------- ----------------------------------------------------------------------------------------_._------------_.

_._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------':--------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------_.


