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NÁVRH
VÝROKU ÚZEM ÍHO ROZHODNUTÍ

Marie Tycová, nar. 19.6.1976, Prachatická 6/1158,370 05 České Budějovice,
Ing. Jiří Tyc, nar. 26.2.1961, Prachatická 6/1158, 370 05 České Budějovice,
které zastupuje Libor Tond1, nar. 14.9.1970, Vrábče 168,37001 Vrábče

(dále jen "žadatel") podali dne 15.12.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí a dne 4.1.2010 tuto
žádost pozměnili na žádost o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení. Uvedeným dnem bylo
zahájeno zjednodušené územní řízenÍ.

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 zněni pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního
rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat
výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohroženi ochrany veřejného zájmu,
v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. 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.).

Návrh výroku:

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 400/17 (trvalý travní porost), 418/37 (orná půda), 3290/15
(silnice/ostatní plocha), 3290/1 (silnice/ostatní plochaj.p. p. k. 444, 3290 v katastrálním území Vrábče.

Stavební úřad v návrhu výroku:

I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územniho opatření

rozhodnutí o umístění stavby

rodinný dům s přípojkami
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Druh a účel umisťované stavby:
montovaný rodinný dům o půd. rozměrech 13,5 x 12,4 m zastřešený valbovou střechou s výškou
hřebene 7,26 m nad úrovni podlahy,
garáž o půd. rozměrech 4,5 x 8,69 m jako součást rodinného domu,
fotovoltaické a solární panely na střeše domu pro potřeby rodinného domu, zemní registr pro
rekuperační jednotku v domě
přípojka vody, el. energie (smlouva o připojení s E.ON ČR č. 700111115000010), nová domovní
ČOV s přípojkou splaškové kanalizace, dešťová kanalizace ukončená v trativodech na pozemku
parc. Č. 400/17 + jímka na dešťovou vodu,
vrtaná studna,
sjezd na komunikaci na pozemku parc. Č. 3290/15 a 3290/1 (rozhodnutí o připojeni vydal Odbor
dopravy a silničního hospodářství Mm Č. B. dne 1.4.2010 zn. Odash/09/15879!Tal-II1143),
zpevněné plochy, oplocení o výšce 1,2 m nad okolním terénem.
bazén o půd. rozměrech 5,8 x 3,8 m

Urnistění stavby na pozemku:
rodinný dům s garáží na pozemku parc. Č. 400/17 k.ú. Vrábče,
přípojka vody na pozemku parc. Č. 400/17, 3290/15 a 3290/1 k.ú. Vrábče,
přípojka el. energie na pozemku parc. Č. 400/17 k.ú. Vrábče,
nová domovní ČOV s přípojkou splaškové kanalizace na pozemku parc. Č. 400/17, 3290/15 a
3290/1 k.ú. Vrábče,
dešťová kanalizace ukončená v trativodech + jímka na dešťovou vodu na pozemku parc. Č. 400/17
k.ú. Vrábče,
vrtaná studna na pozemku parc. Č. 418/37 k.ú. Vrábče,
sjezd na komunikaci na pozemku parc. Č. 3290/15 a 3290/1 k.ú. Vrábče,
zpevněné plochy na pozemku parc. Č. 400/17, 418/37 k.ú. Vrábče,
terénní úpravy v bezprostřední blízkosti rodinného domu na pozemku parc. Č. 400/17 k.ú. Vrábče,
oplocení na pozemku parc. Č. 400/17 a 418/37 k.ú. Vrábče,
bazén na pozemku parc. Č. 400/17 k.ú. Vrábče.

Určení prostorového řešení stavby:
rodinný dům s garáží na pozemku parc. Č. 400/17 bude urnistěn ve vzdálenosti 3,5 m od společné
hranice pozemků parc. Č. 400/6 a 400/17 a ve vzdálenosti 12,43 od společné hranice pozemků parc.
Č. 400/17 a 3290/15 k.ú. Vrábče dle výkresu situace v měřítku 1:200, který vypracoval Ing. Vladirnir
Nepivoda (ČKAIT 0700390).

Vymezení úzerni dotčeného vlivy stavby:
katastrálni úzerni Vrábče.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude urnistěna dle výkresu situace v měřítku 1:200, který vypracoval Ing. Vladimír Nepi voda
a Ing. Petr Drs (ČKAlT 0100162), který obsahuje současný stav území se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným urnistěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousednich staveb.

2. Po právni moci tohoto rozhodnutí si stavebník podá žádost o stavební povoleni na ČOV na příslušný
vodoprávní orgán - Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí. Dodržení
těchto podrninek bude dokladováno v žádosti o stavební povoleni.

3. Dodržení podrninek tohoto územního rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.
4. Po právní moci tohoto rozhodnutí si stavebník podá žádost o stavební povolení na rodinný dům

s garáží na stavební úřad s náležitostmi dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., přílohy Č. 2.
5. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na

výstavbu, stanovené vyhlášky Č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl.
Č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby.
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6. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace pro
stavební povolení bude obsahovat i detailní výkresy elektroinstalace, vody, kanalizace, jichž se
budou týkat.

7. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc.č. 400/17 k.ú. Vrábče.
8. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze

stanoviska společnosti Telefónica 02, České Budějovice ze dne 30.12.2009 č.j. 149122/09/ccb/000.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a

silničního hospodářství ze dne 4.l.2010 zn. Odash/09/16393/Tal-II1143.
10. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České Budějovice ze dne

26.10.2009 zn. SÚS ČB/3294/09/143.
11. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze

stanoviska Hasičský záchranný sbor, Č. Budějovice, zn. Hscb-1910/pre-do-2009 ze dne 15.10.2009

12. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska společnosti VAK a.s., České Budějovice ze dne 6.8.2009, zn.: 29636/10914972. Dešťové
vody budou likvidovány na vlastním pozemku parc. Č. 400/17 a 418/37 k.ú. Vrábče.

13. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska společnosti E.O ČR, s.r.o., České Budějovice ze dne l.6.2009, zn.: p6516-
700111115000010/2009.

Poučení:
Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat
písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze
za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má z' v v it, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

0\S\ 41~&

~~ ~~} ~:( Q,;
Ing. Vlastislav Eliáš ~ ~ '.~ ~
vedoucí Stavebního r o~ S. .,'b~ *'"& lavebn\ \j\ ~
České Budějovice /(12BuOt~O

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 způsobem umožňující dálkový přístup.

vv ~J,I. )'C(C
Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

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

'~~I' .. ,I, .' \1)W( >-1, "o

, I) I
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Obdrží:
navrhovatelé - zpln. zástupce (dodejky)
Libor Tondl, Vrábče č.p. 168, Vrábče, 37001 České Budějovice

účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, roDS: cadk8eb
Ivana Brožková, Vrábče č.p. 147,37001 České Budějovice 1
František Šturma, Vrábče č.p. 23, 373 82 Boršov nad Vltavou
František Janás, Vrábče č.p. 3, 37001 České Budějovice 1
Zdeněk Kubata, Vrábče č.p. 8, 37001 České Budějovice 1
Božena Ka1istová, J. Dobrovského č.p. 611/12, Če ké Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Obec Vrábče, roDS: sjpbipp
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., roDS: d79ch2h
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, roDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., roDS: 3534cwz
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., roDS: jtygx2n

dotčené orgány
Obecní úřad Vrábče, roDS: sjpbipp
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství
HZS Jihočeského kraje, roDS: ph9aiu3

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

"v Obecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33,37001 České Budějovice 1

Příloha - situace umístění stavby na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:200, obsahující umístění
stavby s vyznačením vazeb účinků a vlivů na okolí.
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