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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo e/ zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 9] stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
29.5.2009 podal

Michal Kocán, nar. 8.4.1962, Krajinská 10/44, 370 01 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

zemědělská stavba - sklad rostlinných produktů

(dálejen "stavba") na pozemku parc. č. 247711, p. p. k. 2517 v katastrálním území Vrabče.

Druh a účel umisťované stavby:

montovaná zemědělská stavba za účelem skladu ro tlinných produktů

zpevněná plocha pro příjezd techniky na pozemku parc. č. 247711, p. p. k. 2517 v k. ú. Vrábče,

sjezd na komunikaci parc. Č. 3304/2 k.ú. Vrábče.

Umístění stavby na pozemku:
montovaná zemědělská stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2477/1 (pK 2517) ve vzdálenosti
10,0 m od společné hranice pozemků parc. Č. 2477/1 k.ú. Vrábče a 2477/3 k.ú. Záhorčice, dále ve
vzdálenosti 7,5 m od společné hranice pozemků parc. č. 2477/1 a 3304/2 k.ú. Vrábče



Č.j. SU/4993/2009 Sk str. 2

Určení prostorového řešení stavby:
montovaná zemědělská stavba o půdorysných rozměrech 24,88 x 10,76 m zastřešená sedlovou
střechou se sklonem 110 z ocelových profilů ve tvaru tašek barvy tmavě hnědé s výškou hřebene 4,4
m nad úrovní podlahy, obvodovou konstrukci budou tvořit lepené borové europrofiJy
zpevněná plocha pro příjezd techniky bude umístěna mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodního
řadu

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
katastrální území Vrábče

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Montovaná zemědělská stavba, zpevněná plocha pro příjezd techniky, sjezd na komunikaci bude
umístěna dle výkresu situace výkres Č. Dl v měřítku 1:250, který vypracoval Ing. Zbyněk Kopečný
(ČKAIT - 0101310), který obsahuje současný stav území se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.

3. Po právní moci tohoto rozhodnutí si stavebník podá žádost o stavební povolení na stavební úřad.
Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.

4. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na
výstavbu, stanovené vyhlášky Č. 50112006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl.
Č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

5. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a
spolupůsobícími organizacemi, zejména Národní památkový ústav, České Budějovice ze dne
1.9.2009 čj. NPÚ-331/698412009. Případné připomínky a požadavky budou do této projektové
dokumentace zapracovány, dále i stanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí a
zařízení, na které bude stavba napojena nebo které bude navrhovaná stavba křížit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Michal Kocán, nar. 8.4.1962, Krajinská 10/44,37001 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 29.5.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 18.6.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 11.9.2009.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 22.10.2009, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Žadatel doložil vyjádření zpracovatele územního plánu obce
Vrábče, Ing. arch. Václava Štěpána ze dne 30.7.2008.

Stanoviska sdělili:
Národní památkový ústav, České Budějovice ze dne 1.9.2009 čj. NPÚ-331/6984/2009
Rozhodnutí Obecného úrodu Vrábče ze dne 1.4.2009 - souhlas s pripojenim nemovitosti ke
komunikaci
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Obecní úrad Vrábče ze dne 7.8.2008
Magistrátu města České Budějovice odboru ochrany životního prostredi ze dne 9.4.2009, tn.:
00ŽP/2814/2009/Kre
Magistrátu města České Budějovice odboru ochrany životního prostredi - souhlasu s trvalým odnětím
půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 4.5.2009, zn.: 00ŽP/393912009/Mar
Krajské hygienické stanice Jihočeskěha kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 25.3.2009, zn.:
1761/09/HOK. es
Hasičský záchranny sbor, Č. Budějovice, zn. Hscb-1821/pre-No-2009 ze dne 9.10.2008
E.ON ČR, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 6.5..2009 zn.d8583-z050913845
VAK JČ, České Budějovice ze dne 24.4.2009, zn.: 27280/10909491
Telefonica 02, České Budějovice ze dne 3.4.2009 č.j. 39698/09!ccb/000

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad přihlížel k ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle
tohoto ustanovení bylo postavení účastníka řízení přiznáno navrhovatelům, obci, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn, dále vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům sousedních pozemků a
nemovitostí. Stavební úřad v územním řízení doručoval účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
V územním řízení je stavebním zákonem předepsán způsob doručování písemností veřejnou vyhláškou
účastníkům podle § 85 odst. 2 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jan Chromý, Obec Vrabče, Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o., Jiří Dolejší, E.ON Česká
Republika, s.r.o., Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v
Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. epodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovenÍ.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Toto rozhodnutí pro doručení níže uvedeným účastníkům řízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních
úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno
následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení
údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Rozhodnutí bude současně
zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Vv .(11 ff. ,lee?
Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního
České Budějovice

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutÍ.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši
1000,- Kč byl zaplacen dne 18.3.2009.
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Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Michal Kocán, Krajinská 10/44,37001 České Budějovice

účastník podle § 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice

účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Jan Chromý, Koroseky 11,37001 Vrábče
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice
Budějovické štěrkopísky, spoJ. s r.o., Vrábče 33,37001 Vrábče
Jiří Dolejší, Zahorčice 24, 370 01 Boršov nad Vltavou
E.ON Česká Republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 612151, 370 49 České Budějovice
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Boženy Něrncové 2/12,37080 České Budějovice

dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
Národní památkový ústav, ú. p. České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34, 37001 České
Budějovice
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 37001 České Budějovice

S žádostí o vyvěšení na úřední desce
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV -UD - Úřední deska, - zde -
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice

Příloha - situace umístění stavby na podkJadu katastrální mapy v měřítku 1:2000, obsahující umístění
stavby s vyznačením vazeb účinků a vlivů na okolí.
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