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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Zámek Koloděje a.s., IČO 27448398, Jungmannova 28, 110 00  Praha 1-Nové Město, 
kterého zastupuje Marie Kašová, nar. 26.2.1966, Vrchlického 479, 289 03  Městec Králové 

(dále jen "žadatel") dne 5.6.2015 podal žádost o dodatečné povolení stavby: 

stavební úpravy lovecké chaty, stavba 2 krmelců, chladícího boxu, přístřešku pro stroje, 
zásobníku na krmivo a skladu krmiva (krecht) 

 

na pozemku parc. č. 118/2, 119 v katastrálním území Dobšice u Žehuně, parc. č. 646/1, 648/1, 
653/1, 653/7 v katastrálním území Odřepsy. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení 
o dodatečném povolení stavby. 
 

Stavba obsahuje: 
- lovecká chata 
- lovecká chata je umístěna na pozemku parc.č. 653/1 v k.ú. Odřepsy 
- zázemí pro hospodářskou činnost při odborném chovu zvěře 
- zastavěná plocha 231,4 m2, zpevněné plochy 273,6 m2 
- objekt lovecké chaty je situován v místě původní lovecké chaty, která byla stavebně 

upravena a přistavěna 
- objekt je napojen na el. energii, vodovod a splaškové vody jsou svedeny do bezodtokové 

odpadní jímky. Dešťová voda je svedena do okolního terénu. Objekt lovecké chaty má 
půdorys ve tvaru písmene"L", je tvořen masivní dřevěnou konstrukcí se sedlovou střechou, 
nad přístřeškem pro parkování je pultová střecha s dřevěnou nosní konstrukcí. Zpevněné 
plochy jsou z kamenné dlažby.   

- krmelec č. 1 
- je umístěn na pozemku parc.č. 648/1 v k.ú. Odřepsy 
- zastavěná plocha 63,2 m2, obdélníkový půdorys 5,1 x 7,1 m, výška stavby 5,95 m 
- betonová podlaha, dřevěná konstrukce, sedlová střecha 
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- krmelec č. 2 
- je umístěn na pozemku parc.č. 646/1v k.ú. Odřepsy  
- zastavěná plocha 98,4 m2, obdélníkový půdorys 6,1 x 11,85 m, výška stavby 5,5 m 
- betonová podlaha, dřevěná konstrukce, sedlová třecha 
- chladící box 
- je umístěn na pozemku parc.č. 118/2 v k.ú. Dobšice u Žehuně 
- zastavěná plocha 16,32 m2, čtvercový půdorys 4,04 x 4,04 m, výška stavby 3,6 m 
- keramická dlažba na betonovém podkladu, dřevěná konstrukce, pultová střecha 
- zázemí pro zaměstnance 
- objekt je umístěn na pozemku parc.č. 118/2 v k.ú. Dobšice u Žehuně 
- zastavěná plocha 16,0 m2 , čtvercový půdorys 4,0 x 4,0 m, výška stavby 3,85 m 
- dřevěná konstrukce objektu, sedlová střecha 
- pobytová místnost s kuchyňským koutem, koupelna + WC  
- vodovodní přípojka, elektropřípojka, kanalizační přípojka do bezodtokové odpadní jímky 
- přístřešek pro stroje 
- je umístěn na pozemku parc.č. 118/2 v k.ú. Dobšice u Žehuně 
- zastavěná plocha 55,44 m2, obdélníkový půdorys dle hrany střešní konstrukce 9,46 x 5,86 

m, výška stavby 3,8 m 
- dřevěná konstrukce, plechová střecha, sedlová střecha 
- zásobníky na krmivo 
- je umístěn na pozemku parc.č. 118/2 v k.ú. Dobšice u Žehuně 
- zastavěná plocha 24,8 m2, objem zásobníků 3 x 17 m3 
- ocelová konstrukce je ukotvena do betonové základové desky o rozměrech 3,0 x 2,9 m a 

2,76 x 5,84 m  
- sklad krmiva - krecht 
- objekt je umístěn na pozemku parc.č. 119 v k.ú. Dobšice u Žehuně a parc.č. 648/1 v k.ú. 

Odřepsy 
- zastavěná plocha 62,30 m2, zpevněná plocha 76,4 m2 
- sklad krmiva je zapuštěn pod úroveň terénu, nosnou konstrukci tvoří ocelové a betonové 

prvky. Štítová stěna a opěrná stěna vjezdu jsou z betonových tvarovek, podlaha a vjezd z 
betonové zatravňovací dlažby 

 

 Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, 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"), oznamuje podle 
§ 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení 
stavby, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a 
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky, popřípadě důkazy do 

20.10.2015. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Poděbrady, 
odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod, čtvrtek 
8.00 - 11.00 hod). 

 

Poučení: 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
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je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

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

Pánková Jana 
samostatný odborný referent - úsek stavební řád 

  

 
  
Obdrží: 
 
účastníci (dodejky) 
Marie Kašová, Vrchlického č.p. 479, 289 03  Městec Králové 
 zastoupení pro: Zámek Koloděje a.s., Jungmannova 28, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Obec Odřepsy, IDDS: qgtam6t 
Obec Dobšice, IDDS: i7dbsf8 
 
Dalším účastníkům stavebního řízení uvedených v § 109 písm.e) a f) stavebního zákona a 
podle § 112 odst.1 stavebního zákona se v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb. (správní řád) o řízení s velkým počtem účastníků doručuje oznámení o 
zahájení řízení veřejnou vyhláškou. 
  
dotčené orgány státní správy 
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 
Poděbrady I, 290 01  Poděbrady 1 
Městský úřad Městec Králové, stavební úřad, nám. Republiky č.p. 1, 289 03  Městec Králové 
Město Poděbrady, Odbor správních činností - památková péče, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 
Poděbrady I, 290 01  Poděbrady 1 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Středních Čech, 
IDDS: eaig3gd 
  
ostatní 
Obecní úřad Odřepsy, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Obecní úřad Dobšice, Dobšice č.p. 18, 289 05  Žehuň 
Národní památkový ústav, pracoviště středních Čech, IDDS: 2cy8h6t 
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