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ROZHODl\TUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHOD TÍ

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. eJ 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
23.10.2009 podala

Miluše Patlevičová, nar. 28.5.1970, V. Volfa 27/1362, 370 05 České Budějovice,
kterou zastupuje společnost P&P Service s.r.o., IČ 28085698, Rudolfovská 12,37001 České
Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 s:avebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního cpatřE'ní

rozhodnutí o umístění stavby

přeložka vodovodního řadu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1094/9, 1094/19, 1094/21, 1094/23 v katastIálním úzerní vrábče.

Druh a účel umisťované s:avby:

Přeložka o délce 63 m PE DN 110 za účelem dodávky vody.

Umístění stavby na pozemku:

parc. č. 1094/9, 1094/19, 1094/21, 1094/23 v katastrálním území Vrábče.

Určení prostorového řešení stavby:

dle výkresu situace v měřill<u1:250, který vypracovala Ing. Jana Máchová (ČKAIT 0101441) .

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

l<a1:aS:rcili1Íúzemí Vrábče.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, kte:á obsahuje výkres současného
S:avu území v měřit.ku katastrální mapy se zakreslením stavebrúho pozemku, požadovaným
umístěrúm stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností cd hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Pro zařízení S:aveniš:ě a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. č1094/19 v k.ú.
Vrábče.

3. Při S:avbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravujíci požadavky na provádění S:aveb, včEtně příslušných normových hodnot
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

4. Stavba bude umístěna v souladu se situační mvýkresem, ve kterém je zakreslen současný S:av území
v měřitku kata.stráJ.nímapy a S:avební pozemek, s požadovaným umístěrúm stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejnéna vzdálenosti cd hranic pozemku a sousedních S:aveb.

5. Po právní moci tohoto rozhodnuti si. S:avebník podá žádost o stavební povolení na příslušný
vodoprávní orgán - Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prost:ředí. Dodržení
těchto podmínek rode dokladováno v žádosti o S:avební povolení.

6. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace pro
stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu, stanovené vyhlášky Č.

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Projektová dokumentace pro stavební
povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a spolupůsobícími organizacemi.
příp3.dné připomínky a požadavky budou do této projektové dokumentace zapracovány, dále i
stanoviska a připomínky vlastníků a správc' inženýrských sítí a zařízení, na které bude stavba
napojena nebo které bude navrhovaná S:avba případně křížit.

7. Budou dodrženy podmínky vlastníka Svazku obcí vodovod Křemže ze dne 8.12.2008 budou
zajiš::ěnavěcná břemena uložení a př:íS:J...Ipuk opravám a údržbě na řadu v nové trase,

8. Budou dodrženy podmínky společností. TeleEonica 02, a.s., České Budějovice, 60397/08/ccb/mOO.

Účastníci. řízení na něž se vztahuje rozhodnuti správního orgánu:

Miluše Patlevičová, nar. 28.5.1970, V. Volfa 27/1362,370 05 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 23.10.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnuti o umístěrú S:avby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným organ rn.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jErln.ánína den 5.1.2009, o jEhož výsledku byl sepsán
protokol.

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

Stanoviska sdělili:

VAK JČ, a.s., České Budějovicezedne 18.11.2008 zn. 23618/10834749

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí ze dne 16.2.2009, zn.:
OOŽ P/1069/2009/Kre

Obecní úřad Vrábče ze dne 4.12.2008

E. ON ČR, a.s., České Budějovice, ze dne 19.6.2008 zn. Z0980-Z050819337

TeleEonica 02, a.s., České Budějovice, 60397/08/ccblm OO

Při stanovení okruhu účastníků řízení S:avební úřad přililížel k ustanovení § 85 stavebrúho zákona. Podle
tohoto ustanovení bylo postavení účast::níkařízení přiznáno navrhovatelům, obci, na jEjímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn, dále vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům sousedních pozemků a
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nemovitcstí a správcům inženýrských sítí. 9::avebni úřad v úzernní m řízeni doručoval účastníkům řízerú
veřejnou vyhláškou.

Stavebni úřad zajistil. vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními pře:lpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnuti.

Stavebni úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, za použiti ustanoveni právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci., kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle § 85, odst. 1 a 2 stavebního
zákona:

Účastníci řízení - další.dct:čené osoby:
Radka Pilátová, tř. ČSl. legi.í 13/835, 370 06 České Budějovice
Daniela Lhotská, Sídl:iš:ě 387, 382 32 Velešín
Karel Lhotský, Kaplická 146, 382 32 Velešín
Drahoslava Vačkářová, Vrábče 22, 370 01 Vrábče
Obec Vrábče, 370 01 Vrábče 33
Vodovody a kanalizace Jížní Čechy, a.s.. Boženy Němcové 2/12, 370 80 České Budějovice
Svazek obci vodovodu Křemže, Náměsti 35, 382 03 Křemže
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., P.O.Box 56, 13076 P.t:aha3

Vypořádání s návrhy a nám:itkami účastníků:

účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnoceni připomínek veřejnosti:

Bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeni miúčastníků k podkladům rozhodnuti:

Účastníci se k podkladům rozhodnuti nevyjádř:ili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánováni, stavebního řádu a investic v
Českých Budějovicích podárúm u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správrúmu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet. stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

Odvolánim lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jEho vedlejšL ustanoveni.
Odvoláni jEn proti odůvodnění rozhodnuti je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnuti předá ověřenou dokumentaci. žadateli, případně obecní mu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii. sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnuti má podle § 93
stavby plati po dobu trvání

odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnuti o umístění
~~ ~. z povahy věci k jejich konzumaci.

0' "IS';-
~~ )1

~-.&~& 8taVebn\ Íl\~ ~'<:
~l:-"BUO{:.')O

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí 9::avebníhouřad
České Budějovice
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Toto rozhodnutí musí být vyveseno 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 .

• v (I! .JúlO
Vyveseno dne: . Sej muto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který pct:vrzuje vyvěšení a SEjn utí rozhodnutí.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši
1000,- Kč byl zaplacen dne 11.1.2010.

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

účastník podle § 85 odst. 1 písmob) s:avebního zákona (dodejky)
Obec Vrábče, IDDS: ~pbi.W

účastníci řízení uvederú v § 85 odst.2 s:avebního zákona veřejnou vyhláškou.
účastníci podle § 85 odst. 2 s:avebního zákona:
Radka Piliítová, tř. ČSl.lEgií č.p, 835/13, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Daniela Lhotská, Sídliš:ě č.p. 387, 382 32 Velešín
Karel Lhotský, Kaplická č.p. 146, 382 32 Velešín
Drahoslava Vačkářová, Vrábče č.p. 22, 370 01 České Budějovice 1
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, as., IDDS: jtygx2n
Svazek obcí.vodovodu Křemže, Náměstí č.p. 35, 382 03 Křemže
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

dotčené orgány
Obecní úřad Vrábče, IDDS: ~pbi.pp
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí

s žádostí o vyvěšerú na úře::1nídesce
Magistrát města - odbor vnitřních věcí, OVV- UD - Úřední deska

~Obecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33, 370 01 České Budějovice 1

Příloha - situace umístění stavby na podkladu katast::ráJnímapy v měř.ítku 1:1000, obsahující umístění
stavby s vyznačením vazeb účinků a vlivů na okolí.
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