
Magistrát města České Budějovice
Stavební úřad
nám. Přemy la Otakara II, č. I, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
37092 České Budějovice

I Viz rozdělovník:

Internet: http://www.c-blldejovice.cz

Obecnf úřad Vrábče C.Jep.:

Došlo dne: -II-II {'í Ip,.".:.;........................;a--
Crs. ;.1 92.L /.let I U~I.an:I ..
Přrlohy: ..................._...... ~....- ---

L

Značka:
SUII 0050/2009 Sk

Vyřizuje: Tel.:
Soukupová Jindřiška 386804023

E-mail:
soukupovaji Oc-budejovice.cz

Datum:
20.11.2009

OZNÁMENÍ
ZAHÁJE Í ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A pozvÁNÍ K VEŘEJ ÉMU ÚST ÍMU JEDNÁNÍ

Miluše Patlevičová, nar. 28.5.1970, V. Volfa 27/1362, 370 05 České Buděiovice,
kterou zastupuje společnost P&P Service s.r.o., Rudolfovská 12,37001 Ceské Budějovice

(dále jen "žadatel ") podala dne 23.10.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

přeložka vodovodního řadu

na pozemku parc. Č. 1094/9, 1094/19, 1094/23, 1094/21 v katastrálním území Vrábče. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

• Přeložka o délce 63 ln PE D 110

Stavební úřad Če ké Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo e/ zákona Č.
183/2006 Sb., o územním plánování a tavebním řádu ( tavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. I stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

5.1.2009 (pondělí) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v budově Stavebního úřadu České Budějovice, Kněžská 19, 3. patro, č. dv.
406.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky úča tnfků řízení a připomínky veřejnosti mu í být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad České Budějovice úřední dny: pondělí a středa od 8,00
do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.).
Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 doručuje stavební úřad zahájení územního řízení účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Stavební úřad stanoví, že
informace o záměru podle § 87 odst.2 stavebního zákona bude umístěna na místě navrhované
stavby (poz. parc.č.1094/19 ) a to na informační tabuli. Součástí informace bude grafické vyjádření
záměru, popřípadě jiný doklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu
záměru a jeho vliv na okolí. Informace o záměru bude dále obsahovat náležitosti podle § 8 odst. 1
vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední o obě nebo o obě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Toto oznámení 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. Oznámení bude současně zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

~v Jť, ff .r« ~
Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvě ení a sejmutí oznámení.

echá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou mo .

!'AAGI~TRÁT MĚSTA
CESKE BUDĚJOVIC'=

Stavební úřad
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Obdrží:
navrhovatelé - zpln. zástupce (dodejky)
P&P Service s.r.o., IDDS: vwvr2b3

účastník podle § 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Vrábče, IDDS: jpbipp

Ve myslu ustanovení § 87 odst.l doručuje stavební úřad zahájení územního řízení účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Radka Pilátová, tř. Čsl. legií č.p. 835/13, České Budějovice 5,37006 Če ké Budějovice 6
Daniela Lhotská, Sídliště č.p. 387, 38232 Velešín
Karel Lhotský, Kaplická č.p. 146,38232 Velešín
Drahoslava Vačkářová, Vrábče č.p. 22, 37001 Če ké Budějovice 1
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., IDDS: jtygx2n
Svazek obcí vodovodu Křemže, Náměstí č.p. 35, 38203 Křernže
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

dotčené orgány
Obecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33, Vrábče, 370 01 Če ké Budějovice 1
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí

S žádostí o vyvěšení na úřední desce
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední de ka, - zde-

,",-,Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice
Oznámení bude současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup

Příloha - situace umí tění tavby na podkladu kata trální mapy v měřítku 1:1000, obsahující umístění
tavby s vyznačením vazeb účinků a vlivů na okolí.
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