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PRoToKoL
Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY

Protokol o úkonu, který provedl Městs§ý úřad Horní Planá, stavební úřad ve věci,

zemní práce

na pozemku parc. č. 3451200 v katastrálnim územi Pernek, na zékladě písemného podnětu ze dne
30.II.2022 (zasláno emailem) a2.12.2022 (zasláno poštou, proti vlastníkovi pozemku parc. č. 345/200
v k,ú. Pernek, kter,_ýtn je:

Monika Holá, nar. 9.10.1977,Za Štěpnicí č.p.323o 252 03 Řtt<a

(dále jen "vlastník").

Úkonbyl zahájenv 10:01 hodindne I0.I.2023.

Přítomni:

Petr Holý jako zástupce paní Moniky Holé, na zéúr.ladé plné moci pro zastupovrání na kontrolní
prohlídce
Karel Dvořák, spoluvlasfirík sousedních pozemků parc. ě, 32413,3451196 a stavby na pozemku parc
é,325
JUDr, Tomeš Fibich advokát, nrám. J.Hrubého č.p. 72,378 21 Kardašova Řečice, kterlý na základé
plné moci zastupuje pana Karla Dvořráka a Mgr. Evu Dvořákovou

Ing. Vojtěch Šěevík jako projektant paní Moniky Holé

Roman Šrára.lako zástupce Městského úřadu Horní Planá, stavební úřad

průběh úkonu:

Kontrolní prohlídka bylazahájena v 10:01 hodin.

Na základě písemného podnětu ze dne 30,11,2022 (emailem) a2.12.2022 (zaslráno písemně poštou)
k prošetření neoprávněných zemních prací na pozemku parc. č. 345/200 v katastrálnim územi
Pernek, přistoupil Městský úřad Horní Plarrá, stavební úřad k vypsaní kontrolní prohlídky a zjištění
stavu věci přímo na místě stavby.

Dle vyjádřeni pana Petra Holého, ktery na základě plné moci zastupoval na kontrolní prohlídce
vlastníka pozemku parc. č. 345/200 k.ú. Pernek paní Moniku Holou, se nejedná o zahájeru zemních
prací ani stavebních prací k plránované stavbě karavanového parkoviště, ale jedná se o zemní a
stavební úpravy zaúéelem přístupu k pozemku parc. č. 345/200 k.ú. Penrek,

Dle stavebního úřadu se jedná o terénní úpraly do 1,5 m výšky a hloubky o qýměře do 300 m2
(stavební úřad na místě naměřil plochu 6 x 20 m tj. l20 m2) v zastavitelné a zastavěné ploše
pozemku parc. č. 3451200 v k.ú. Pernek, které dle stavebního zéú<ona nevyžadují žádné povolení
stavebního uřadu.



č.1. uuHr-+o+lzoz: str,2

Protokol byl všem přítomným přečten a všemi přítomnými podepsán. Šetření bylo ukončeno
v 10:20 hodin.

Roman Šára
vedoucí stavebního úřadu

Městského úřadu Horní planá

otisk úředního razítka

I l$1:fr;k1, i;r+rj

í*{CR:-! P[-l\lr*,3l
stavebrrí úřad

Příloha:
Kopie protokolu z kontrolní prohlídky ze dne I0.1.2023

Obdrží:
Vlastník pozemku parc. č. 345/200 v k,ú. Pernek (do vlastních rukou na doručenku):

Monika Holá,Za Štěpnicí č,p.323.252 03 Řitka

§pqluvlgslr4c]Lpgemkll parc. č.2413 v k.ú, Ppqlgb (llq=dato\.É schta!&v a do vlastních rukou 4a
doručenku):
Mgr. Eva Dvořáková, Zálšié.p.59,39181 Veselí nad Lužnicí 1
Karel Dvořák, Františka Kadlece č,p. l5l5/6, Libeň, l80 00 Praha 8o které zastupuje
JUDr. Tomeš Fibich, advokát,IDDS: dy3hp7b
a Ing. Igor Vološčuk, Nepomucká č.e. 1023/7,150 00 Praha S_Košíře

Vlastník pozemků parc. č. 32312. 324ll a 345ll29 v k.ú. Pernek (do vlastních rukou na doručenku):
Město Horní Planá, Náměstí é.p.54,38226 Horní Planá
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