
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

Dne 13.7.2022 podal Jaromír Kovář, nar. 30.11.1967, Táboritů 619/3, 391 02 Sezimovo Ústí, 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

„Akumulační nádrž na vyvážení odpadní vody“ 
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 3033/5 v k. ú. Planá nad Lužnicí. 

Stavba obsahuje: 
Jedná se o jednokomorovou plastovou nádrž na jímání splaškových vod o objemu 8 m3 o 
rozměrech dl. 2,68 m š. 2,30 m a v. 2,30 m. Nádrž bude umístěna ve vzdálenosti 2,0 m od hranice 
pozemku parc.č. 3063/1 a 5,40 m od hranice pozemku parc.č. 3033/1 v k.ú. Planá nad Lužnicí. 
Objekt bude napojen samostatnou větví z PVC-U KG DN 160 délky 9,50 m. 

Investor smluvně zajistí vyvážení. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 
Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního 
řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby, upouští od ústního jednání a místního šetření. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny  

nejpozději do 15 dnů od doručení, 

jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad 
Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, úřední dny: pondělí a středa 08:00–11:30 a 12:30–17:00 a 
úterý a čtvrtek 13:00–15:00 a pátek 08:00–11:30). 

Poučení:  
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního 
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
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zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které 
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při 
plnění úkolů 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 anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na 
svůj pozemek nebo stavbu. 

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

Jana Fáková, DiS. 
referent odboru stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba 

 
Toto oznámení o zahájení řízení 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. 

 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 bod 1. písm. e) 
při poznámce bod 3. stanovený ve výši 500 Kč – zaplacen dne 5.10.2022. 
 
Příloha: C.3 Koordinační situační výkres 
 
Doručí se 
Žadatel: (osobně) 
Jaromír Kovář, Táboritů 619/3, 391 02 Sezimovo Ústí 

Obec: (datovou schránkou) 
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Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp 

se sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí 

Ostatní účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou) 
parc. č. 3033/1, 3063/1 v k.ú. Planá nad Lužnicí 

Dotčené orgány: (datovou schránkou) 
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz 

se sídlem: Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 

Správci sítí a ostatní: (datovou schránkou) 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

se sídlem: Lidická 1873, 602 00 Brno, Černá Pole 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

sídlo: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
 

 
Městský úřad Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí – se žádostí o vyvěšení 
Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí – se žádostí o vyvěšení 
 
 




