Městský úřad Nová Včelnice
odbor výstavby a územního plánování
SPISOVÁ ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUjE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

výst. 0530/2l/Pa
0716/21/SÚ
Ing.Pácaltová Hana
384371328, 384371327
stavebni2@vcelnice.cz
stavebnil@vcelnice.cz
24.2,2021

VYPRAVENO DNE: 24.2.2021

Sdělení
Městský úřad Nová Včelnice, odbor výstavby a ÚP obdržel od
.
,
,
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. dne10.2.2021, ke které uvádíme:
Text žádosti:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následujících informací navazující na podnět k zahájení řízení o odstranění stavby oplocení s betonovým
základetn na hranici parč. č. 256/59, LV. č. 747, k. ú. Jarošov nad Nežárkou a parč. č. 174/5, LV č.
10001, k. ú. Jarošov nad Nežárkou, který jsem podal správnímu úřadu dne 13.10.2020. Respektive na
základě řízení o dodatečném povolení stavby č.j. 0016/21/SÚ, sp. zn. výst. 4278/20/Pa:
l.

Uskutečnilo se místní šetření na místě stavby dne 22. 0/.202/?

2.

Jak zní výrok správního úřadu po provedeném místním šetření na místě samém, pokud se 22.01.2021
uskutečnilo?

3.

Zádos/ o zaslání kopie protokolu z místního šetření ze dne 22.01.202/, pokud se uskutečnilo.

4.

Kopii Yýj"ádření Městského úřadu Jindřichova Hradce, odboru dopravy čj. DOP/57132/20/AN ze dne
01.12.2020.

Odpověď':
Ad. 1. Ano.
Ad. 2. Viz. poskytnutá kopie protokolu z místního šetření, kteráje přílohou tohoto sdělení.
Ad. 3. Viz. příloha tohoto sdělení.
Ad. 4. Viz. příloha tohoto sdělení
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+ příloha (celkem 4 strany)
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Ing. Hana Pácaltová
vedoucí odboru výstavby a ÚP
Městského úřadu Nová Včelnice

Městský úřad Nová VČelnice
odbor výstavby a územního plánování
spis.zn.:
C.j.:
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
e-mail:
DATUM:

výst. 4278/20/Pa
0247121/sú
Ing.Pácaltová Hana
384371328, 384371327
stavebni2@vcelnice.cz
stavebnil@vcelnice.cz
22.1.2021

PROTOKOL
Protokol z ústního,jednání spojeného 8 ohledáním na místě, které provedl Městský úřad NOvá Včelnice,
odbor výstavby a UP ve věci
vydání dodatečného stavebního povolení

na stavbu:
stavba plotu
Jarošov nad Nežárkou

na pozemku parč. č. 256/59 v katastrálním území Jarošov nad Nežárkou v řízení zahájeném na žádost,
kterou dne 21.12.2020 podal

,á" ,t' i! ;šj;q í

(dále jen 'žadatel").
Ústní jednání bylo Uhájeno v

hodin dne 22.1.2021.

Přítomni:
L"

~jla~~~äuu, JcLlošovmajdNežád~&4-
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,,' Za stavební úřad: Pácaltová H., Klimeš R.

Průběh ústního jednání:
Stavba obsahuje:
-

rozestavěná stavba oploceni (plot a opěrná zeď) na hranici s pozemkem parc.č. 174/5 v k.ú. Jarošov
nad Nežárkou

-

betonová podezdívka/opěmá zeď (tloušťka 20 cm a max. výška 130 cm)

-

kovové sloupky (výška 200 - 205 cm od terénu) a drátěná výplň (výška 176 - 300 cm od terénu)

oplocení bude v celkové délce cca 83,3 m (rozestavěná část je v délce cca 3 1,9 m)
Předmčtem dodatečného stavebního povolení je stavba oplocení provedená na pozemku parc.č. 256/59 na
hranici s pozemkem parc.č. 174/5 v k,ú. Jarošov nad Nežárkou, která byla provedena bez vydání
příslušného povolení stavebního úřadu. Stavebnímu úřadu v Nové Včelnici byla dne 21.12.2020 podána
žádost o vydáni dodatečného stavebního povolení, na jehož základě pák bylo svoláno v souladu s § 129

č.j. 0247/21/SÚ

str. 2

odst. 2 ústní jednání spojené s ohledánhn na místě. Dle předchozích zjištěni (kontrola provedená drie
14.8.2020 a kontrolní prohlídka provedená dne 13.1 1.2020) a předložené projektové dokumentace se
jedná o rozestavěnou stavbu oploceni, která je tvořena plotem a opěrnou zdí. Oplocení Noří betonová
podezdívka přecházející v opěrnou zed' a kovové sloupky s drátěnou výplní. v současné době je oplocení
v délce cca 31,9 iii a po jeho dokončení bude celková délka 83,3 m.
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Podpisy všech přítomných:

Obec Jarošov nad Nežárkou

Obecní úřad Jarošov nad Nežárkou

za stavební úřad:

Důvody odepření podpisu:
mr

NAmitky proti obsahu protokolu:

Ústní jednánĹ"b"ylo skončeno v

30 hodin dne 22.1.2021.
ŕ' RY"'

Zapsala: H.Pácaltová
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Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor dopravy
Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec

čj.: DOP/57132/20/AN
VJ. Hradci 1.12.2020

tel. 384 351 273; e-mail: antusek@jh.cz
Vyřizuje: Luděk Antušek

Městský úřad Nová
Komenského
378 42 N. Včelnice

Hn

;
' cit
2, 12. 2020
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Jarošov nad Nežárkou stanovisko k druhu komunikace na p.Č. 174/5
Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční
správní úřad ve věcech účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, vydává na základě žádosti doručené dne 24.11.2020 ve
věci podání informace, o druhu komunikace na parcele č. 174/5 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou, toto
stanovisko:
l. Z předložených snímků je patrné že přístupová komunikace je ukončena v prostoru vjezdu
k nemovitosti na parcelu č. 256/42. Kolem této komunikace je již jen travnatá plocha, která
nenese známky používání k účelům komunikace. Na základě těchto skutečností lze konstatovat,
že část p.č. 174/5 je využívána pouze jako přístupová cesta k p.č. 256/42 a nemá znaky veřejné
komunikace.
2. V případě, že by parcela č. 174/5 měla sloužit jako veřejná komunikace pro přístup k více
stavebním pozemkům, nesplňuje šířku veřejného prostoru stanovenou v § 22 odst. 2 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která musí být u obousměrné
komunikace v šíři 8m a u jednosměrné komunikace 6,5m.
3. Za daných okolností stavba oplocení p.č. 256/59 nebrání k přístupu na p.č. 174/5 v celé ploše,
případně k parcelám sousedících s touto parcelou.

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu J. Hradec
Ing. Zbyněk Heřman
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Digitálně podepsal Luděk Antušek
Datum: 02.12.2020 13:59:25 +01:00
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