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OZNAMENI
ZAHÁJENí společNÉno ŘízenÍ o zuĚHĚ srRvgy

VEŘEJNÁ vYnlÁŠrn
VT Development, s.r.o.' |čo 27121917, Eliášova é,.p.922121, í60 oo Praha 6.Bubeneč,

(dá|e jen ,,Žadatel..), poda|a dne 06.11.2020 Žádost o vydání spo|ečného povo|ení o změně
stavby před jejím dokončením (dá|e jen ,,spo|ečného rozhodnutí..) na stavbu:

Penzion u Malíků - stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu A,
dostavba nového objektu B a 15 hlubinných vrtů pro tepelné čerpadlo

Kvilda č.p. 20

(dá|e jen ,,stavba,.) na pozemcích st.p.č. 200 (objekt občanské vybavenosti), parc'č. 1ah7
(ostatní p|ocha - ostatní komunikace), 10/60 (ostatní p|ocha - jiná p|ocha), 10/61 (ostatní
p|ocha - jiná p|ocha), 10178 (ostatní p|ocha - jiná p|ocha), 10|13 (ostatní p|ocha - ostatní
komunikace), 10116 (ostatní p|ocha - ostatní komunikace), 10162 (ostatní p|ocha _ ostatní
komunikace), '10/53 (ostatní p|ocha _ ostatní komunikace), 10/55 (ostatní p|ocha - ostatní
komunikace) v katastrá|ním území Kvilda, obec Kvilda'

Změna stavby před jejím dokončením obsahuje:
- změna umístění stavebního objektu - posunutí úrovní +-0,000 obou objektů A a B _ A z

1060,270 m.n.m. na 1060,91 m.n.m. a B z 1061,37 m.n.m. na 1062,50 m.n.m. - Výška
hřebene objektů A (14,25 m) a B (15'35 m) se nemění.

- změna počtu funkčních jednotek - změnou dispozičního uspořádání - nově 35 ubytovacích
jednotek (původně 32)

- vyuŽití prostoru nad 3.NP (podkroví) _ rozšíření ubytovacích jednotek (mezonetové ubytovací
jednotky)

- změny v řešení parteru - ustoupení od realizace venkovního schodiště ke vchodu do
spojovacího krčku - vyuŽito svaŽitosti terénu

-změny dispozičního řešení 1.PP objektu A - zmenšení prostoru ko|árny a|yŽárny a změna
jejího umístění (severní strana objektu), nově navrŽen prostor pro saunu a technickou
místnost _ vzduchotechniku (původně prostory ko|árny a |yŽárny), zredukován prostor
sk|epních kójí, nově navrŽeny prostory prádelny a sk|adu (původně prostory sk|epních kójí),
zvětŠen prostor Úk|idové místnosti a místnosti pro technologii vytápění, nově navrŽená
venkovníterasa přístupná ze sauny

Stavba v ce|ém rozsahu obsahuje tyto stavební objekty:
- stavební Úpravy, nástavba a přístavba stávajícího objektu A - půdorysné rozměry stavby

19,86 m x21,71 m, zastavěná p|ocha 431,16 m', výška hřebene 14,25 m - na pozemcích
st.p.č. 200 a parc.č. 10i60

. dostavba nového objektu B - půdorysné rozměry stavby 18,935 m x 21,71 m, zastavěná
p|ocha 411 ,1 m2, výška hřebene stavby 15,35 m - na pozemcích parc.č' 10117 , 10178 a 10/60

sffiffi**tr

fudonrčcnt:



- 15 h|ubinných vrtů pro tepe|né čerpad|o o h|oubce 180 m včetně horizontá|ních rozvodů na
pozemcích st.p.č. 2OO a parc.č. 1ot17, 1ol78,10160 a 1Ot61

- insta|ačníe|ektropřípojka NN na pozemku parc.č. 10/60
- vodovodní přípojka na pozemcích parc.č. 10116 a ,10/60

- vodovodní řad na pozemcích parc.i. 10113,10/53, 10/55 a 10116
- sp|ašková kana|izační přípojka na pozemcích st.p.č. 200 a parc.č. 10|78,10/60 a 1Ot16
- pře|oŽka sp|aškového kana|izačního řadu na pozemcích parc.č. 10/60, 10161, 10162 a 10|16
- dešt'ová kana|izace na pozemcích st.p.č. 200 a parc.č. 10117,10/60, 10178 a 10161
- přípojka dešt'ové kana|izace na pozemcích parc.č. 10/60 a 10116
- vsakovacíobjekt dešt'ových vod na pozemcích parc'č. 10/60 a 10161
- opěrné stěny na pozemcích st.p'č. 200 a parc.č. 10/60 a 10161
- op|ocení na pozemcích parc'č. 10117 , 10178, 10/60 a 10161
- zpevněné p|ochy na pozemcích parc.č. 10/60, 10|61 a 10178
- parkovacístání na pozemcích parc.č. 10160,10161
. příjezdová komunikace na pozemcích parc'č' 10160 a 10161
- úprava příjezdové komunikace na pozemcích parc.ě. 10/60, 10161,10162 a 10t16
vše v katastrá|ní území Kvi|da, obec Kvi|da

Kapacity stavby:
- 1.NP - recepce' 6 jednopokojových ubytovacích jednotek, 7 dvoupokojových ubytovacích
jednotek

- 2.NP - 6 jednopokojových ubytovacích jednotek, 8 dvoupokojových ubytovacích jednotek
- 3.NP _ 8 mezonetových ubytovacích jednotek
Ce|kem 35 ubytovacích jednoték

Uvedeným dnem by|o zahájeno spo|ečné řízení o změně stavby před jejím dokončením (dá|e
jen,,spoIečné řízení..).

Stavebník Žádá o vydání spo|ečného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
z důvodu dořešení odvodnění stavby a z dŮvodu změny provedení záměru s ohledem na
budoucí uživ ání stavby.

odbor výstavby a územního p|ánování Městského Úřadu ve Vimperku vyda| na stavbu dne
04.02'2020 pod č.j. MUVPK-VÚP 4282t2o-JAV sp.zn. 746512019 společné povo|ení, které
naby|o právní moci dne 11.03.2020.

odbor výstavby a územního p|ánování Městského Úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad
přís|ušný pod|e $ 13 odst' 1 písm' c) a písm' d)zákonač' 18312006 sb., o územním p|ánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební úřad.. a
,,stavební zákon,,), oznamuje pod|e ustanovení $ 94m odst. 1 a $ 87 odst. 1 stavebního zákona
a dále pod|e ustanovení s 1'18 odst.2 a $ 112 odst. 1 stavebníhozákonazahájení společného
řízení o změně stavby před jejím dokončením, ve kterém pod|e ustanovení $ 94m odst. 3, $ 87
odst. 1 a $ 112 odst.2 stavebního zákona upouští od oh|edání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou up|atnit závazná stanoviska a účastníci řízeni své námitky, popřípadě
důkazy do

í5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nah|íŽet do podk|adů rozhodnutí (odbor výstavby a územního p|ánování
Městského úřadu ve Vimperku, úřední dny Po a St 07:30-11:30, 12.30_17:00).

Vsou|adu s ustanovením $ 36 odst' 3zákonač,'zákona č' 500/2004 sb., správní řád' ve znění
pozdějších předpisů (dá|e jen ,,správní řád.,), stanovuje stavební úřad následnou |hůtu 5
pracovních dnŮ, ve které se mohou Účastníci řízení vyjádřit k podk|adům rozhodnutí. Nejedná
se o da|ší |hŮtu pro up|atnění námitek.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány up|atňovat podle $ 4 odst. 4 stavebního
zákona, a námitky účastníků řízení musí být up|atněny nejpozději při ústním jednání, případně
při veřejném Ústním jednání, při kterém musí být nejpozději up|atněny také připomínky
veřejnosti; jinak se k nim nepřih|íŽí. Jest|iŽe dojde k upuštění od ústního jednání, musí být
závazná stanoviska dotčených orgánů pod|e $ 4 odst' 4 stavebního zákona a námitky účastníků
řízení up|atněny ve stanovené |hůtě; jinak se k nim nepřih|íŽí.

Kzávazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kteých by|o rozhodnuto při
vydání územního nebo regulačního p|ánu, se nepřih|íŽí.
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obec mŮŽe uplatnit námitky k ochraně zájmŮ obce a zájmŮ občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kteých má být poŽadovaný záměr uskutečněn, není-lí sám Žadatelem' nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíŽ v|astnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
můŽe být spo|ečným povolením přímo dotčeno, můŽe up|atňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. osoba, která je Účastníkem řízení pod|e
zv|áštního právního předpisu, můŽe up|atňovat námitky pouze v rozsahu' v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zdjem, jehoŽ ochranou se pod|e zv|áštního právního
předpisu zabývá.

Námitku, o které nedoš|o k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na zák|adě
obecných poŽadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.
Nedoš|o-|i k dohodě o námitce občanskoprávní povahy' stavební úřad si o ní učiní Úsudek a
rozhodne Ve věci; to nepIatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu
v|astnických nebo jiných věcných práv.

Účastník řízení můŽe up|atnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a
uŽívání stavby nebo poŽadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotceno jeho
v|astnické právo nebo právo za|oŽené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě' osoba, která je účastníkem řízení
pod|e zv|áštního právního předpisu, mŮŽe ve stavebn,lm řízení up|atňovat námitky pouze V
rozsahu' v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehoŽ ochranou se pod|e
zv|áštního právního předpisu zabývá' Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zak|ádají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřih|íŽí.

K námitkám účastníkŮ řízení, které by|y nebo moh|y byt up|atněny při Územnim řízení, při
pořizování Územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatřenío asanaci území, se nepřih|íŽí.

Poučení
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle s 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění ÚkolŮ vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich v|astníků při
zjišt'ování stavu stavby a ,pozemku nebo opatřování důkazů a da|ších podk|adů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, před|oŽí jeho zástupce písemnou p|nou moc.

Soucasně vyzýváme účastníky řízení, pokud se změnily majetkoprávní vztahy k dotčeným
pozemkům (příp. stavbám), aby je oznámi|y stavebnímu Úřadu.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen před|oŽit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totoŽnosti. PrŮkazem totoŽnosti se rozumí dok|ad, který je veřejnou |istinou, v němŽ je uvedeno
jpéno a příjmení, datum narození a místo trva|ého pobytu, popřípadě byd|iště mimo Území
Ceské repub|iky a z něhoŽje patrná i podoba, popřípadě jiný Údaj umoŽňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která dok|ad předk|ádá, jako jeho oprávněného drŽite|e'

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téŽe věci
můŽe za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

|ng' Robert Pročka
vedoucí odboru výstavby
a územního p|ánování
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Toto oznámenímusí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. (11.12.2020 _26.,|2.2020)

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

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

obdrŽí
Úěastníci řízení
VT Development, s.r.o., IDDS: qgdbdve

síd|o: E|iášova č.p. 922|21, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Jaros|av Ma|ík, Kvi|da č'p. 4,384 93 Kvi|da
Gabriela Ma|íková' Kvi|da c.p. 4,384 93 Kvi|da
Ing. Vác|av Kota|, P'o.Box č.p. 11, 390 01 Tábor 1

trva|ý pobyt: Vrch|ického c.p' 484145, 150 00 Praha S-Košíře
Jitka Najmanová, Lesní č'p' 2491, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Jana Have|ková, Kvi|da č'p. 9, 384 93 Kvilda
Jan B|echa, Kvi|da č.p. 9, 384 93 Kvi|da
|vana B|echová, Kvi|da č.p. 9, 384 93 Kvi|da
DiS. Petr Bolda' Kvi|da č.p. 9, 384 93 Kvi|da
Monika Bo|dová, Kvi|da č.p' 9, 384 93 Kvi|da
Ladis|av Cabejšek, IDDS: qwygm89

trva|ý pobyt: Na Fia|ce || č.p. 1637|54,Praha 6-Řepy, 163 oo Praha 6í8
Ing. Dagmar Cabejšková, Na Fia|ce || c.p' 1637|54, Praha 6-Řepy' 163 oo Praha 618
JiříVomáčka, Borová Lada č'p' 34,384 92 Borová Lada
|ng. JiříJanský, Nad M|ynářkou č'p. 2568|13, 150 00 Praha S-Smíchov
|ng'arch. Dušana Janská, Nad M|ynářkou č'p' 2568113, 150 00 Praha S-Smíchov
Jana Juříková, Borová Lada č'p' 3, 384 92 Borová Lada
|ng. Kare| Šinde|ář, Zava|em č.p' 1428t19' Praha 4-Kunratice, 148 oo Praha 414
Ing. Jitka Šinde|ářová, Pod'pramenem č.p. 160715' 140 oo Praha 4-Nus|e
Jana Neubauerová, Kvi|da č.p' 8, 384 93 Kvilda
|ng. Jaromír Pe|čík, náměstí T. G. Masaryka č.p' 598121, Jižní Předměstí, 301 00 P|zeň 1

Manfred Sitter, Kvi|da č.p. 5, 384 93 Kvilda
Pave| Teska, Kvi|da č'p' 5, 384 93 Kvi|da
|ng. Roman Zemánek, Kvi|da č'p' 4,384 93 Kvi|da
A|Žběta Schwarzová, Kvi|da i'p' 4,384 93 Kvilda
Milan Turinek, Lčovice č'p' 29,384 81 Čt<yně
MUDr. Bc. Tomáš Fia|a, Mba, K DraŽejovu č'p. 407, Dražejov, 386 0,1 Strakonice '1

|rena Fia|ová, KDraŽejovu č.p. 407, Dražejov' 386 01 Strakonice '1

Miros|av Vostrý, Štúrova c'p. 1701t55, Praha 4-Krč, 142 oo Praha 411
Libuše Vostrá, ŠtÚrova ě.p' 17O1t55, Praha 4-Krě,142oo Praha411
Petr Nový, K|adenská č.p' 434127, 273 43 Buštěhrad
Petr Turinek, Kvi|da ě'p. 2,384 93 Kvi|da
RůŽena Turinková, Kvi|da č.p. 5, 384 93 Kvi|da
Správa a Údržba si|nic Jihočeského kraje, lDDS: cadk8eb

síd|o. Nemanická ě.p'213311o, České Budějovice 3,37o 10 České Budějovice 10
Zotavovna s.r.o., I DDS: j9itpzt

sídlo: K. Kovařovice č.p. 1316/3 , 37o 07 České Budějovice 7
Kvilda resort, s.r.o., IDDS: z36tm6v

síd|o: Kvi|da č'p. 120,384 93 Kvi|da
Pension Kvilda S a V s.r.o., IDDS: jndtwnp

síd|o: Na pahorku č.p. 1466/9, Praha 1O-Vršovice, 101 00 Praha 101
Chata u Krá|e Šumavy s.r.o., IDDS: izcvm58

síd|o. Kvi|da č.p. 27,384 93 Kvi|da
obec Kvi|da, IDDS: ryaeÍuu
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sídlo: Kvilda č.p. 17,384 93 Kvi|da
PovodíVltavy, státní podnik, lDDS: gg4t8hf

sídlo: Ho|ečkova ě.p. 3178/8, 150 00 Praha S-Smíchov
Česká te|ekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t

síd|o: o|šanská č.p. 2681t6,130 oo Praha 3-Žižl<ov
E.ON Distribuce, a. s., IDDS: nfSdxbu

síd|o: F. A. Gerstnera č.p. 2151|6, České Budějovice 7,37o 01 České Budějovice 1

Dotěené orgány
Správa Národního parku Sumava, IDDS: mmwuufk

síd|o: 1. máje ě'p'260119, 385 01 Vimperk Il

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
síd|o: PraŽská tř' č,p.2666t52b, České Budějovice 3, 37o 04 České Budějovice 1

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se síd|em v Ceských Budějovicích, lDDS: agzai3c
síd|o: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 37o 01 České Budějovice 1

obvodní báňský Úřad pro území krajů P|zeňského a Jihočeského'
pracoviště 17' |istopadu 192611' 30,l 00 P|zeň, |DDS: m4eadvu
síd|o: Kozí Ó.p' 748|4, 1 10 00 Praha 1.Staré Město

Obec Kvilda, IDDS: ryaefuu
síd|o: Kvi|da č.p. 17 , 384 93 Kvi|da

Městský úřad Vimperk, odbor Životního prostředí ffÚ)
síd|o: Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního p|ánování (oUP)
sídlo: Steinbrenerova č'p. 6, 385 ,l7 Vimperk

ostatní - na vědomí
Městský úřad Vimperk, odbor hospodářský a bytový (úřednídeska)

síd|o: Steinbrenerova č'p.6|2,385 01 Vimperk I
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