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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I 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 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
19.2.2009 podal

Obec Vrábče, 37001 Vrábče 33

(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

pěšího chodníku

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3290/1 (ostatní plocha), 3290/4 (ostatní plocha) PK p.p.č. 3290 v
katastrálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:
Stavba pro dopravu.

Umístění stavby na pozemku -: určení prostorového řešení stavby:

Při severní straně stávající silnice TVI43 je navržen chodník šířky 2 m v délce 280 m. Chodník je
navržen z asf.betonu ACO 8 CH tI. 50 mm. Při silnici II1143 je chodník ukončen betonovými
chodníkovými obdrubníky. Stávající silniční příkop bude zatrubněn a ukončen propustkem se
šikmým čelem. Odvodnění silnice bude zajištěno uličními vpustěmi, které budou zaústěny do nově
zatrubněné stoky.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. 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. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek K parc. č.3290/1 a 3290/4
k.ú. Vrábče .

3. O vydání stavebnního povolení bude požádáno, příslušného speciálního stavebního úřadu, kterým je
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.

4. Požadavky vyplývající z vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a SH ze dne
5.1.2009 zn. ODaSH/09/35rral-WI43 zahrnuty do projektové dokumentace k žádosti o vydání
stavebního povolení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 19.2.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil písemným opatřením ze dne 2.12.2009 zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den 5.1.20 I O, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. 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.

Vymezení okruhu účastníků řízení:

Účastníkem řízení podle § 85 odest. I písmo a) - b) stavebního zákonaje Obec Vrábče, Vrábče 33,37001
České Budějovice

Účastníci řízení podle § 87 odst. 2 písmo a) - b) stavebního zákona, kterým se rozhodnutí doručuje
"veřejnou vyhláškou".
František Pokorný, Vrábče č.p. 53,37001 Če ké Budějovice I
Kristýna Soukupová, Bezdrevská č.p. 1114/33, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Václav Soukup, Bezdrevská č.p. 1114/33 České Budějovice 2,370 11 České Budějo ice II
Karel Trnka, Vrábče č.p. 35, Vrábče, 370 01 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 Trnková, N. Frýda č.p. 1241/13, České Budějovice 2,37005 České Budějovice 5
Alena Hanušová, a Moráni č.p. 307, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
E.O Česká republika, s.r.o., mDS: 3534cwz
E.ON Česká Republika, s.r.o. Správa sítě plynu, mos: 3534cwz
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., mos: jtygx2n
SÚS Jihočeského kraje, Nemanická 10,370 10 České Budějovice 10
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
V průběhu územního řízení při veřejném ústním jednání uplatnil připomínku účastník řízení Václav
Soukup, Vrábče 162, 370 O 1 Česká Budějovice. Účastník řízení požáduje provést napojení
původního drenážnáho systému (meliorace) a pracovní drenáže obecního vodovodu Dn 110,
vedeného po pozemcích parc. č. 152/3, 1784/4, 184/3 do nově budovaného zatrubněného silničního
příkopu, kam jsou tyto systémy stěrkovým drenem u spádiště před odbočkou ze silnice lilI 43 na
místní komunikaci napojeny. Při posouzení připomínky dospěl stavební úřad k zá ěru, že přípornce je
plně vyhověno v rámci dokumentace k žádosdi o vydání územního rozhodnátí.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí je doloženo vyjádření Správy a údržby silnic, .p.o.
Nemanická 10 České Budějovice ze dne 6.1.2009 zn. SÚ ČB1l3/091143 Podmínky ve vyjádření
obsažené jsou

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neuplatnila připomínky.

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.

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-Ii z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního uřadu
České Budějovice

Toto rozhodnutí 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.

Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ...{!...!.C(~.. Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. ~,,)
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žádostí o vyvěšení roízhodnutí na úřední desce Obecního úřadu Vrábče a jeho zveřejnění způsobem
rnožňující dálkový přístup obdrží:

Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 b. o správních poplatcích se vyměřuje ve výši 1.000 Kč.

Obdrží:

Žadatel, který je současně účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona.
Obec Vrábče, mDS: sjpbipp

dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodář tví
Obecní úřad Vrábče, IDDS: sjpbipp

Účastníci řízení podle § 87 odst. 2 písmo a) - b) stavebního zákona, kterým se rozhodnutí 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
Václav Soukup Bezdrevská č.p. 1114/33, České Budějovice 2,370 1I České Budějovice 11
Karel Trnka, Vrábče č.p. 35, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Ludmila Trnková, Vrábče č.p. 35 Vrábče
Roman Trnka, N. Frýda č.p. 1241113 České Budějovice 2 37005 České Budějo ice 5
Drahomíra Tmková, . Frýda č.p. 1241/13 České Budějovice 2,37005 České Budějovice 5
Alena Hanušová, Na Moráni č.p. 307, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
E.ON Česká republika, S.r.O., mDS: 3534cwz
E.O Česká Republika, S.r.O. Správa sítě plynu, mDS: 3534cwz
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., IDO : jtygx2n
SÚS J ihočeského kraje, emanická 10 370 10 České Budějovice 10
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