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ROZHODNUTÍ 
DODATEČNÉ POVOLENÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Tábor, stavební úřad, 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") přezkoumal podle § 90 a §110 až 114 ve vazbě na § 129 odst. 2 stavebního 

zákona žádost o vydání dodatečného povolení stavby, kterou dne 11.2.2020 podali Jana Beránková, nar. 

4.6.1970, Staňkova 1475/9, 390 02  Tábor 2, a Petr Beránek, nar. 27.5.1966, Staňkova 1475/9, 390 02  

Tábor 2, které zastupuje Ing. Pavel Primas, IČO 72151897, nar. 19.4.1974, Helsinská 2733/2, 390 05  

Tábor 5 (dále jen "žadatelé") jako účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto 

posouzení vydává podle § 115 ve vazbě na § 129 odst. 2 stavebního zákona  

dodatečné povolení 

 

na stavbu: Novostavba rodinného domu, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, jímka na 

vyvážení, kabel NN, vsakovací objekt (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 68/5 v katastrálním území 

Košín. 

 

Stavba obsahuje: 

Novostavba rodinného domu je umístěna na dotčeném pozemku dle ověřené situace. Je obdélníkového 

půdorysu o základních rozměrech 6,4 x6,5 m, je provedena jako zděná, nepodsklepená, jednopodlažní bez 

podkroví, se sedlovou střechou o sklonu 44,8°, o max. výšce + 5,9 m, směr hřebene západ-východ. 

Výšková úroveň podlahy 1.NP rodinného domu je umístěna  0,000 = 460,11 m n.m. Rodinný dům je o 1 

bytové jednotce o velikosti 2 + KK s dispozicí v 1.NP: obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, 

koupelna a 2x terasa. Nosné základové pasy jsou dvoustupňové, kde první stupeň je proveden z prostého 

betonu, na které jsou další tvořeny šalovacími tvárnicemi, které jsou zmonolitněny a vyztuženy. 

Podkladní betonová deska z betonu tl. 100 mm je vyztužena KARI sítí 150/150/6 mm a je provedena na 

štěrkovém podsypu tl. 150 mm. Je provedena izolace proti radonu a zemní vlhkosti pomocí asfaltového 

pásu RADONELAST. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je též z tvárnic YTONG. Z exteriéru je proveden 

fasádní systém s EPS izolací v tl. 180 mm. Střešní konstrukce je klasickým krovem a strop je z dřevěných 

trámů. Podhled je ze SDK tl. 15 mm. Komínové těleso je umístěné v obývacím pokoji. Tepelná izolace je 

použita v podlaze a v úrovni střechy. Podlahy jsou betonové, střešní krytina skládaná z tašek. Objekt je 

vytápěn pomocí krbových kamen a elektrických přímotopů. Rodinný dům je napojen na elektřinu pomocí 

připojení NN ze stávajícího pilíře, zásoben vodou ze studně, splaškové vody jsou odvedeny jímky na 

vyvážení přes ČOV. Přístup a příjezd k rodinnému domu je ze západní strany stávajícím sjezdem na 

komunikaci parc.č. 570. Parkovací stání je zajištěno na pozemku stavebníka. 

Vodovodní přípojka:  Vodovodní přípojka je umístěna na pozemku parc.č. 68/5 dle přiložené 

koordinační situace. Vede ze stávající studny k severní patě do rodinného domu, kde je napojena na 

vnitřní rozvody. Je provedena z potrubí LDPE 40/3,7 a délky 3,68 m uloženým v hloubce min. 1,2 m v 

pískovém loži a obsypán po vrstvách hutněným výkopkem. 
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Kanalizační přípojka: Splašková kanalizace vede potrubím  PVC DN 150 o celkové délce 32,07 m od 

plánovaného rodinného domu západním přes ČOV (povolena samostatným řízením, kde stavebník je 

obec Košín) směrem k jímce splaškových vod. Jímka je také umístěná na pozemku parc.č. 68/5 v její 

západní části a je o objemu 6 m
3
.  

Kabel NN: Připojení je umístěno na dotčeném pozemku dle ověřené situace. Je vyvedeno ze stávající 

skříně v severo-západním cípu dotčeného pozemku a vede prostupem ze severní strany do rodinného 

domu, kde je ukončeno v domovním rozváděči. Je provedeno kabely AYKY 4 x 25 mm2 v délce 53,9 m. 

Kabel je uložen v hloubce 0,6 m v pískovém loži a obsypány po vrstvách hutněným výkopkem. Nad 

kabely je uložena výstražná folie. 

Vsakovací objekt:  Je umístěný na pozemku parc.č. 68/5 dle přiložené situace. Dešťové vody ze střechy 

rodinného domu jsou svedeny pomocí dešťových svodů z PVC DN 125 do dvou vsakovacích objektů. 

Jeden o objemu 1m
3
 je při východní hranici pozemku a druhý o objemu 4,3m

3
 je umístěný podél jižní 

hranice. Vsaky jsou vyložené geotextilií, vysypaná štěrkem frakci 16/32.  

Veškeré stavby jsou již zrealizovány. 

 

Stavební úřad stanoví podmínky pro užívání stavby: 

Podle § 152 stavebního zákona je stavebník povinen zajistit, aby byly před započetím užívání stavby 

rodinného domu a přípojek provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními 

předpisy. V daném případě se jedná o následující doklady: 

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 

- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí 

- revizní zprávu elektroinstalace 

- revizní zprávu hromosvodu 

- protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů vody 

- protokol o provedení tlakové zkoušky přípojky vody 

- protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů topení 

- protokol o provedení topné zkoušky 

- protokol o provedení těsnostní zkoušky kanalizace 

- protokol o provedení těsnostní zkoušky přípojky kanalizace 

- protokol o provedení těsnostní zkoušky jímky na vyvážení 

- prohlášení zhotovitele nebo osoby vykonávající odborné vedení stavby o souladu použitých 

materiálů a výrobků s § 156 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na zákon č. 22/1997 Sb. a o 

souladu provedení stavby s projektovou dokumentací 

- doklady k použitým výrobkům 

- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 

- ověření kvality vody odebírané ze studny 

- ověření účinnosti protiradonového opatření 

- protokol o převzetí povrchu komunikace 

- kolaudační rozhodnutí u vodohospodářských staveb vč. souhlasu s odběrem vody 

- doklad o montáži protipožárních sádrokartonových konstrukcí oprávněnou firmou 

- doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti zařízení autonomní detekce a signalizace požáru 

- revize hasicího přístroje 

- závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany 

ovzduší 

- další potřebné doklady vyplývající z projektové dokumentace (viz např. závěr PBŘ) 

Odůvodnění: 

Stavební úřad zjistil dne 9.1.2020 při kontrolní prohlídce, že na pozemku parc.č. 68/5 v k.ú. Košín byla 

provedena stavba rodinného domu v rozsahu vyžadujícím projednání se stavebním úřadem. Tyto práce 

byly provedeny bez povolení. 

S ohledem na zjištěné skutečnosti stavební úřad opatřením ze dne 13.1.2020, METAB 

2107/2020/SÚ/SMus oznámil zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby: Novostavba rodinného 

domu, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, jímka na vyvážení, kabel NN, vsakovací objekt (dále jen 

"stavba") na pozemku parc. č. 68/5 v katastrálním území Košín. Stavební úřad podle § 129 odst. 2 

stavebního zákona zároveň poučil vlastníky o možnosti dodatečného povolení stavby. Stavebníci dne 

3.2.2020 podali žádost o dodatečné povolení stavby a stavební úřad proto v návaznosti na podanou žádost 
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přerušil řízení o odstranění stavby do doby pravomocného ukončení řízení o dodatečném povolení 

předmětné stavby. Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby bylo vydáno dne 11.2.2020 pod č.j. 

METAB 8753/2020/SÚ/SMus. 

Městský úřad Tábor, stavební úřad oznámil opatřením ze dne 11.3.2020 pod č.j. METAB 

8740/2020/SÚ/SMus zahájení řízení o dodatečném povolení stavby účastníkům řízení. K projednání 

žádosti bylo na den 26.3.2020  nařízeno  ústní jednání spojené s místním šetřením. Jednání bylo zrušeno. 

Dne 11.5.2020 bylo vyhotoveno oznámení o pokračování řízen a stavební úřad nařídil na 3.6.2020 nové 

jednání spojené s ohledáním na místě. Nikdo z účastníků řízení nepodal vyjádření, námitky či připomínky 

k celé záležitosti. Městský úřad Tábor, stavební úřad zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci. 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, 

včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku 

tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 109 stavebního zákona, tj. žadatel, vlastníci pozemků 

a staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků 

mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (ostatní 

vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a 

kteří bezprostředně sousedí se stavbou a jsou v takové vzdálenosti od stavby, že jejich práva a právem 

chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci dotčené infrastruktury. 

 

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona: 

Petr Beránek, Staňkova 1475/9, 390 02  Tábor 2 

Jana Beránková, Staňkova 1475/9, 390 02  Tábor 2 

Stanislav Buzek, Košín 10, 391 37  Chotoviny 

Romana Buzková, Košín 10, 391 37  Chotoviny 

Obec Košín, Košín 1, 391 37  Chotoviny 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 7 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9 

 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při 

rozhodování vycházel: 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje závazné stanovisko dne 2.12.2019 č.j. S-META 65921/2019 

OR/ZKar 2 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje vyjádření dne 26.4.2017 č.j. S-META 17097/2017 OR/Bíl 4 

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava stanovisko správce povodí ze dne 25.11.2019 zn. 

PVL-80509/2019/140 

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích závazné stanovisko 

ze dne 17.12.2019 č.j. KHSJC 35350/2019/HOK TA 

- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí dle zákona o odpadech závazné stanovisko ze dne 

26.11.2019 zn. S-META 64950/2019 OŽP/Mu 2 

- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

závazné stanovisko ze dne 10.4.2017 zn. S-META 18927/2017 OŽP/SHa 2 

- Městský úřad Tábor, odbor životního jako orgán ochrany ovzduší závazné stanovisko ze dne 

15.5.2017 zn. S-META 24581/217 OŽP/Mra 2 

- Městský úřad Tábor, odbor životního souhrnné vyjádření na žádosti ze dne 22.11.2019 

- E.ON Distribuce, a.s. souhlas dne 26.11.2019 č.j. M18416-26018983 (elektrická síť) 

- E.ON Distribuce, a.s. vyjádření dne 2.11.2019 č.j. M18416-26018983 (plyn) 

- ČEVAK a.s. vyjádření dne 21.11.2019 č.j. O19070106035 

- CETIN a.s. souhlas dne 21.11.2019 č.j. 818213/19 

- Potvrzení Obce Košín o usnesení č.4 z jednání Obecního zastupitelstva Obce Košín ze dne 

22.11.2019 

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení přezkoumal předloženou žádost o vydání 

dodatečného povolení z hledisek uvedených v § 129, § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s 

účastníky řízení a posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí. 
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Obec Košín nemá pro své správní území zpracovánu územně plánovací dokumentaci. Pozemek parc.č. 

310/5 v kat. území Košín u Tábora se nachází v nezastavěném území, má společnou hranici s vymezeným 

zastavěným územím, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem. Podle ust. § 

188a stavebního zákona lze na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní 

plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, do doby vydaní 

územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2020, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, 

zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také podle odst. 1 písm. c) stavby pro bydlení na 

pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním 

zastavěným stavebním pozemkem. Tyto stavby lze umisťovat jen se souhlasem zastupitelstva obce, na 

jejímž území má být stavba umístěna. V daném případě se jedná o stavbu rodinného domu, tj. stavbu pro 

bydlení. Záměr odsouhlasilo Zastupitelstvo obce Košín usnesením č. 4 na jednání dne 22.11.2019 bez 

podmínek. Záměr je tedy přípustný a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 

charakterem území a jeho využíváním. Stavební záměr z hlediska souladu s cíli a úkoly územního 

plánování posoudil kladně Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, coby dotčený orgán na úseku územního 

plánování. 

Projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.  Stavba sama o sobě nevyžaduje nové nároky na 

dopravní a technickou infrastrukturu, není předmětem zájmu ochrany podle zvláštních předpisů. Stavbou 

nejsou dotčeny požadavky na umisťování staveb, ani požadavky na ochranu území před jeho 

znehodnocením. Jedná se o stavbu, která negativně neovlivňuje okolní pozemky a stavby na nich.  

Stavební úřad zjistil, že návrh je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů, zejména pak s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která stanoví obecné požadavky na využívání 

území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na 

nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Správní orgán posuzoval 

soulad záměru s požadavky upravenými touto vyhláškou v celém rozsahu, v jakém se ho týká. 

Posuzovaná projektová dokumentace a záměr jsou v souladu s oběma citovanými vyhláškami. Příjezd i 

přístup ke stavbě je stávající z veřejné komunikace, nároky na dopravní a inženýrskou infrastrukturu se 

nemění.  

Stavba je navržena tak, že neohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní 

podmínky uživatelů ani uživatelů okolních staveb a neohrožuje životní prostředí. Stavební úřad v průběhu 

řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Na podkladě provedeného řízení stavební úřad dospěl k závěru, že povolením stavby za dodržení 

podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí nebudou ohroženy životy ani zdraví osob a nedojde k 

poškození životního prostředí, k narušení jiných veřejných zájmů, ani se podstatně nemění nároky stavby 

na okolí. Bylo prokázáno, že stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou 

územního rozvoje či s územně plánovací dokumentací. Záměr není prováděn na pozemku, kde to zvláštní 

právní předpis zakazuje nebo omezuje, ani není v rozporu dle výše uvedeného s obecnými požadavky na 

výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. Stavebníci tedy prokázali, 

že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit. 

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl, jak je uvedeno 

ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského 

kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. 

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění 

pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Po nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavební úřad stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové 

dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 

projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Po nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízeni o  odstranění stavby. 

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 

ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 

desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní 

lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 

rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Jitka Doležalová v. r. 

vedoucí stavebního úřadu 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

Vyvěšeno elektronicky dne: ..............................  Sejmuto elektronicky dne: .................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Příloha: koordinační situace č.v. C.3 /všem/ 

 

Doručí se: 

Žadatel: (datovou schránkou) 

   Ing. Pavel Primas, IDDS: 5dii36x 

 místo podnikání: Helsinská č.p. 2733/2, 390 05  Tábor 5 

 zastoupení pro: Petr Beránek, Staňkova 1475/9, 390 02  Tábor 2 

 zastoupení pro: Jana Beránková, Staňkova 1475/9, 390 02  Tábor 2 

Ostatní účastníci: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, datovou schránkou) 

   Stanislav Buzek, Košín č.p. 10, 391 37  Chotoviny 

   Romana Buzková, Košín č.p. 10, 391 37  Chotoviny 

   Obec Košín, IDDS: drfauns 

 sídlo: Košín č.p. 1, 391 37  Chotoviny 

   E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49  České Budějovice 7 

   CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9 – Libeň 

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku) 

   Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 

   Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

   Obec Košín, obecní zastupitelstvo,  IDDS: drfauns 

 sídlo: Košín č.p. 1, 391 37  Chotoviny 

Ostatní: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, datovou schránkou) 

   Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor se žádostí o vyvěšení. 

   Obecní úřad Košín, IDDS: drfauns se žádostí o vyvěšení 

 sídlo: Košín č.p. 1, 391 37  Chotoviny 

1 x spis zde 
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