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OZNÁMENÍ
ZAHÁJE Í ÚZEM ÍHO ŘÍZE Í A POZV Á ÍK VEŘEJNÉMU ÚST ÍMU JED ÁNÍ

Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice

(dále jen "žadatel") podal dne 19.2.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Chodník pro pěší

na pozemku parc. č. 329011, 3290/4 v katastrálním území Vrábče ( PK p.p.č. 3290). Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Je navržena stavba chodníku podél silnice II/143 v délce 280 m. Chodník je navržen s asfaltobetonu
ACO 8 CH u. 50 mm širok2 m.

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad pří lušný 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

5.1.2010 (úterý) v 8.30 hodin

e schůzkou pozvaných v kanceláři Stavebního úřadu České Budějovice, Kněžská 19 čís. dveří 407 ..

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 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.).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení vé tanovisko. Úča tníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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žadatel zaj istí, 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 mí tě 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. Informace o navrženém záměru bude umístěna na KN p.p.č. 3290/4
u společné hranice s pozemkem parc. Č. 380 k.ú. Vrábče. Informace o záměru podle § 87 odst. 2
stavebního zákona bude splňovat obsahové náležitosti podle § 8 od t. 1 a 2 vyhlášky Č. 503/2006 Sb. o
podrobnější úpravě územního řízýení, veřejnoptrávní 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. Úča tník územního řízení ve svých námitkách uvede v souladu
s § 89 odst. 3 stavebního zákona skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek: k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží.

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

Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem územního řízení podle § 85 od t. 2 písmo a), b) a d)
může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 pí m.c) může v územním řízení uplatňovat
námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranu podle zvláštního
právního předpis zastává.

Účastník stavebního řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Podle § 85 odst. 2 písmo c) stavebního zákona - úča tníkem územního řízení jsou osoby, o kterých tak
stanoví právní předpis ( např. iniciativy a občanská sdružení) jejichž hlavním po láním je podle stanov
ochrana přírody a krajiny - (dále jen "občanská sdružení").

Toto zvláštní postavení občanských sdružení upravuje ustanovení § 70 odst. 3 zákona Č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisu. Podle citovaného ustanovení může občanské
sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavím posláním je ochrana přírody a krajiny, požadovat
u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o zarnýšlených zásazích a
zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Tato
žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místě
specifikována.
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V daném případ má stavební úřad povinnost oznámit takovému občan kému sdružení podání žádosti o
vydání územního rozhodnutí a tedy zahájení územního řízení a občanské sdružení se může ve lhůtě 8
dnů přihlásit jako účastník řízení, který má následně všechna procesní práva.

echá-li se některý z účastníků za tupovat, předloží jeho zástupce pí emnou plnou moc.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

MAGISTRAT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Stavební úřad
2

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice a Obecního úřadu Vrábče. 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 zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

vv .((-1!-2ú61
Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

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

e žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Obecního úřadu Vrábče a zveřejnění oznámění
způsdobem umožňující dálkový přístup obdrží:
Obecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33, Vrábče, 37001 České Budějovice 1

Se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední de ce Magistrátu městab České Budějovice obdrží:
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV -UD - Úřední deska

Příloha - sitžuace v měřítku katastrámí mapy 1: 1000.

Obdrží:
žadatel, který je souča ně účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Obec Vrábče, Vrábče č.p. 33, Vrábče, 37001 Če ké Budějovice 1

Účastníci řízení podle § 87 od t. 2 písmo a) - b) stavebního zákionma, kterým se oznámeníé doručuje
"veřejnou vyhláškou".
František Pokorný Vrábče č.p. 53, 37001 České Budějovice 1
Kristýna Soukupová, Bezdrevská č.p. 1114/33 Če ké Budějovice 2,370 11 České Budějovice 11
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Václav Soukup, Bezdrevská č.p. 1114/33, České Budějovice 2,370 11 České Budějovice 11
Karel Trnka, Vrábče č.p. 35, Vrábče, 37001 České Budějovice 1
Ludmila Trnková, Vrábče č.p. 35, Vrábče
Roman Trnka, N. Frýda č.p. 1241/13, České Budějovice 2,37005 České Budějovice 5
Drahomíra Tmková, . Frýda č.p. 1241/13 České Budějovice 2,37005 Če ké Budějovice 5
Alena Hanušová, a Moráni č.p. 307, Horní Brána, 381 01 Če ký Krumlov 1
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON Česká Republika, s.r.o. Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
V9dovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., IDDS:jtygx2n
SUS Jihočeského kraje, Nemanická 10,370 10 Ceské Budějovice 10

dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního pro tředí
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice
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