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ROZHOD UTÍ
STAVEB Í POVOLENÍ

Výroková část::

Stavební úřad Če ké Budějovice, jako tavební úřad příslušný podle § 13 od t. I písmo e/ zákona č.

18312006 Sb., o územním plánování a tavebním řádu ( tavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dáJejen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 tavebního zákona žádost
o tavební povolení, kterou dne 13.6.2012 podali

Zuzana Hloušková, nar. 17.3.1961, Dubné 166,37384 Dubné,
Svatopluk Hloušek, nar. 2.2.1960, Dubné 166,373 84 Dubné,
které zastupuje Studio DOLME s.r.o., IČO 25167720, B. ěmcově 38/1692, 370 01 České
Budějovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a . 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení tavebního zákona ve věcech tavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:
Jednopodlažní rodinný dům garáží, s novým sjezdem na pozemek včetně zpevněných ploch a

žumpy, Habří u Lipí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 166/1 v kata trálním území Habří u Lipí.

Stavba ob ahuje:

Jednopodlažní rodinný dům půdorysného tvaru "L"' o maximálních půdorysných rozměrech 19,35 x
9,15 m se zapuštěnou krytou tera ou, edlovou střechou e sklonem 25° bez využití podkroví
s maximální výškou hřebene + 5,3 15 m od úrovně podlahy ± 0,000 prvního nadzemního podlaží.
Skladba I.NP: zádveří, prádelna, kotelna, garáž, wc, obývací pokoj s jídelnou a kuchyň kým koutem,
spíž, tera a, 2 x chodba, koupelna, ložnice, šatna, wellness, 2 x koupelna, 2 x pokoj.
Garáž pro dva osobní automobi ly o rozměrech 12,90 x 13,35 m plochou střechou.
Zpevněné plochy pro příjezd a pří tup k domu.

Žumpu - vyvážecí jímku s domovním rozvodem plaškové kanalizace.


