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ROZHODNUTÍ
ZEMNÍ ROZHOD TÍ

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako tavební 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") v územním řízení po oudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění tavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umí tění stavby"), kterou dne
12.8.2009 podala

Petra Douchová, nar. 18.10.1979, Lidická Tř. 50/181, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje PK EKO stavební společnost s. r.o., IČ 28095944, Petr Krpata, Čechova
59a/1467, 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

domovní ČOV pro rozestavěný rodinný dům

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 39/3 v katastrálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:

Domovní čistírna odpadních vod za účelem odvedení plaškových vod pro rodinný dům na pozemku
39/3 k.ú. Vrábče.

Umístění tavby na pozemku:

Domovní ČOV bude umístěna v osové vzdálenosti 6,1 m od společné hranice pozemků parc. Č. 39/3
a 39/6 a dále ve vzdálenosti 25,18 m od společné hranice pozemků parc. č. 39/3 a 34/3 k.ú. Vrábče.

Určení pro torového řešení stavby:

Domovní ČOV o 0 1,5 m a hloubce 2,2 m pod úrovní okolního terénu.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
katastrální území Vrábče.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku I:200, který vypracoval Ing. Jana
Máchová (ČKAIT 0101441),ve kterém je zakreslen současný stav území v měřítku katastrální mapy
a stavební pozemek, s požadovaným umístěním stavby, vyznačením vazeb a vlivů na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a ousedních staveb.

2. Pro zařízení staveniště a kládky materiálu bude použit vla tní pozemek parc. č. 39/3, v k.ú. Vrábče.
3. Po právní moci tohoto rozhodnutí si stavebník podá žádost o stavební povolení na ČOV a

kanalizační stoku na příslušný vodoprávní orgán - Magistrát města České Budějovice, odbor
ochrany životního prostředí. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádo ti o stavební
povolení. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou o obou.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.l37/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na umisťování taveb, včetně příslušných
normových hodnot stanovených ČS a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
v ouladu s ustanovením § 56 vyhlášky č. 268/2009 Sb., kdy projektová dokumentace byla
zpracována před účinností této vyhlášky.

5. 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.

6. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a
spolupůsobícími organizacemi. Případné připomínky a požadavky budou do této projektové
dokumentace zapracovány, dále i stanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí a
zařízení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Petra Douchová, nar. 18.10.1979, Lidická Tř. 50/181,37001 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 12.8.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a tanovi ky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 12.8.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 5.10.2009.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ú tní jednání na den 30.11.2009, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.

Umístění stavby je v ouladu se chválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:
VAK JČ, České Budějovice ze dne 4.2.2009, zn.: 25554110903117
Obecní úřad Vrábče ze dne 3.2.2009

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

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

František Šturma, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Drahoslava Vačkářová.

Účastníci podle § 85 1 písmo b) stavebního zákona:

Obec Vrábče.

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 úča tníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního
zákona veřejnou vyhláškou.

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. Nepodá-li úča tník 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.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu e 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 k jejich konzumaci.

Ing. Vlastislav EI iáš
vedoucí Stavebního úr a
České Budějovice
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Toto rozhodnutí 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 zveřejněno způ obem umožňující dálkový přístup.

vv JI, (1 ťC'7
Vyve eno dne: . Sejmuto dne: .

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o právních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši
1000,- Kč byl zaplacen dne 30.11.2009.

Obdrží:
navrhovatelé - zpln. zástupce (dodejky)
PK EKO stavební společnost S. r.o., Petr Krpata, IDDS: cyathcd

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

veřejnou vyhláškou úča tníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
František Šturma, Vrábče č.p. 23, 37001 Če ké Budějovice 1
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a .. , IDDS: jtygx2n
Drahoslava Vačkářová, Vrábče č.p. 22, 37001 Če ké Budějovice 1

dotčené orgány
Obecní úřad Vrábče, IDDS: sjpbipp
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí

s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV -UD - Úřední deska

~ Obecní úřad Vrábče, IDD~bipp Y fe.A ''I3C' ~ ~ ~ I c',». ::.~~~1
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