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Veřejná vyhláško.

Výroková část:

Stavební úřad Če ké Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 od t. 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 tavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí O změně využití území, kterou dne 27.11.2009 podal

Budějovické štěrkopísky spol.s.r.o., IČO: 25163701, Vrábče 33, 37001 České Budějovice

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

I. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně využití území

pro účel

Manipulační plocha pro skládkování a expedici výrobků v pískovně Vrábče o ploše 6725 m2

včetně technické a biologické rekultivace

(předpokládaná změna využití území je do 31.12.2023 včetně ukončení technické a biologické
rekultivace)

(dále jen "účel") na pozemku parc. Č. 1090/2 (o tatní plocha, dobývací prostor) = * dle nového stavu KN
část pozemku p.č. 1090/4 (ostatní plocha, dobývací pro tor), na pozemku p. p. k. 974 = * dle nového
stavu KN p. p.č. 922/7 (orná půda) + p. KN p.č. 1090/6 (o tatní plocha, dobývací prostor) , na pozemku p.
p. k. 1088 = * dle nového stavu KN p. p.č. 922/9 (orná půda) v katastrálním území Vrábče u Českých
Budějovic.

* V průběhu územního řízení o vydání územního rozhodnutí "změna využití území - manipulační plocha
v pískovně Vrabče" pro předmětné území došlo ke změně údajů evidence Katastru nemovitostí. Před
vydáním územního rozhodnutí byla Stavebnímu úřadu České Budějovice doložena nová kopie katastrální
mapy ze dne 22.3.2010 aktualizovanými čísly parcelních pozemků, týkajících e změny využití území,
které stavební úřad zahrnul do územního rozhodnutí.



Č.j. SUIlI148/2009 Br tr.2

Plošné vymezení a určení nového využití území:
Změna využití území je vymezena hranicemi parcel p. PK 1088 ( p. p.č. KN 922/9 - výměra 3453
m2

) ap. PK 974 (p.p.č. KN 922/7 + p.p.č. KN 1090/6 (výměra 3273 ~\ ~ástyarcely PK 1088 leží
v územi vymezeném územním rozhodnutím pro změnu využití území UR UmCB, stavební úřad, č.j.
98/92 - na parcele KN p.č. 1090/2 ( *dle nového stavu KN p.p.č. 1090/4) v k.ú. Vrábče u Českých
Budějovic. Celková plocha změny využití území je 6725 m2

Nové využití území je navrhováno za účelem umístění manipulační plochy pro skládkování výrobků
z pískovny Vrábče včetně vytvoření ochranného valu pro nížení hlukové zátěže zájmové plochy do
maximální výšky 3 m po celé délce pozemku p. p. k.. 974 v délce cca 276 m. Jedná se o provedení
zemních prací - (sejmutí ornice a úprava terénu, který zaji tí napojení prostoru s navrženou územní
změnou na stávající provozní plochy). Povrch manipulační plochy bude pokryt přírodním
kamenivem odtěženým v pískovně Vrábče.
Při realizaci manipulační plochy budou v předmětném území provedeny tyto změny:

1. na celém území o ploše 6725 m2 nebude kryta ornice, protože z parcely p.p. k. 1088 je již
na ploše 385 m2 ornice a podorniční vr tva skryta. Při průměrné mocnosti ornice 0,4 m bude
skryta plocha o výměře 6 340 m 2 ..

2. celkem bude skryto cca 2536 m3 omice a podorniční vrstvy, která bude separátně umí těna
do ochranného valu na pozemku p. p. k. 974, do maximální výšky valu 3 m.

3. úprava zájmové plochy bude provedena tak, aby tato plocha výškově i spádově navazovala na
okolní pozemky.

4. při úpravě konečné nivelety zájmové plochy bude odtěženo cca 6 000 m3 rostlé zeminy, která
bude využita pro rekultivaci kalového pole ve stávající pí kovně Vrábče.

Technická a biologická rekultivace manipulační plochy bude provedena při celkové sanaci
manipulační plochy v roce 2020
I. v rámci technické rekultivace bude provedeno překrytí nevhodných vrstev zúrodnitelnou

zerninou, zarovnání a modelace terénu, rozprostření ornice v potřebné mocnosti, plocha určená
k rekultivaci ne mí být svažitelnější než 3%.

2. v rámci biologické rekultivace bude na předmětnou plochu rozprostřenou ornicí uplatněn 3 -
letý zlepšující osevní postup a pozemky tak budou převedeny zpět na zemědělskou půdu. Ve 4.
roce budou zrekultivované pozemky vráceny zemědělskému užívání.

Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1. avrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje
přehlednou situaci v měřítku 1 : 5000 dokumentující vztahy dotčeného území k základnímu
dopravnímu systému, významným krajinným prvkům a celkovou situaci územi v měřítku I : 1000,
vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dotčeného území

s vyznačením odstupů od hranic pozemků a od sou edních staveb, jejich polohopi né a výškové
osazení a výšky, hranice dočasného a trvalého taveniště, vjezdu na dotčené území, ituování ploch
skladovacích, sociálních a administrativních zařízení, doča ných nebo trvalých záborů ZPF.

2. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu budou použity vlastní pozemky parc. č. 1090/2, 1090/4,
922/9,922/7 v k.ú. Vrábče u Českých Budějovic.

Budou dodrženy podmínky Magi trátu města Če ké Budějovice Odboru životního prostředí ze dne
20.1.2009 pod zn. OOŽP/342/2009/Kre. * 1. oddělení vodního hospodářství - z hlediska vodního
hospodář tví dle zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v pl. znění. Bez
připominek. * 2. oddělení ochrany přírody a krajiny - z hlediska ochrany přírody a krajiny dle
zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pl. znění. ení námitek. * 3. oddělení ochrany
lesa a zemědělského půdního fondu: z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č.
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) : Za účelem realizace stavby "Manipulační plocha pro provoz pískovny Vrábče-
manipulace e surovinou (na pozemku p. PK 1088 a severní polovina p. p. k. 974) a sklad hotových
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výrobků - upraveného kameniva (jižní polovina p P.K. 974 a část p. P. K. 1089" byl pro část pozemku
p.č. KN 922 (dle PK 974) o výměře 0,3273 ha, p.č. KN 922 (dle PK 1088) o výměře 0,3453 ha a p.č.
KN 922 (dle PK 1089) o výměře 0,0263 ha v kata trálním území Vrábče udělen ouhlas s dočasným
odnětím půdy ze ZPF od nabytí právní moci rozhodnutí, která budou ve věci vydána do 31.12.2023
včetně ukončeni technické i biologické rekultivace pod č,j, OOŽP/l16/2009IMar ze dne 8.1.2009.
Z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněni některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. Záměr je realizován ve
vzdálenosti do 50 m od kraje lesa. O souhlas k vydáni rozhodnutí o změně využití území podle § 14
odst. 2 lesního zákona bylo požádáno samostatným podánim. 4. oddělení ochrany ovzduší a
odpadů: Z hlediska odpadového hospodáistvi dle zákona Č. 185/200 I Sb., o odpadech v pl. znění.
Není námitek. Z hlediska ochrany ovzduší dle zák. Č. 86/2002 Sb., o ochraně ovduší a o změně
některých dalších zákonů v pl. znění. Bez námitek.

3. Budou dodrženy podrninky uvedené v Závazném stanovisku Magistrátu města České Budějovice ze
dne 15.1.2009 pod zn. OOŽP/34412009/S1 Slabý, ve kterém byl udělen souhlas k vydání rozhodnutí o
změně využití pozemků p.č. PK 974, PK 1088 a PK 1089 (část) v k.ú. Vrábče o celkové ploše 6989
m2 pro zřízení manipulačního prostoru pro pí kovnu Vrábče, jímž dojde k dotčení pozemku určeného
k plněni funkcí le a p.č. KN 1147/1 v k.ú. Vrábče ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Souhlas
podle § 14 odst. 2 lesního zákona se vydává za předpokladu dodržení níže uvedených podrninek,
jejichž dodržení zabezpečí investor stavby:
• Změna využití území se týká pozemků a jejich částí uvedených v předložené dokumentaci.
• Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plněni

funkcí lesa uvedených v § 13 a § 20 lesního zákona.
• Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa v jejich nadzemní ani podzemni

části, nebude omezena hospodář ká činno t v le ních porostech. Dojde-li při realizaci záměru
k poškozeni okolnich poro tů nebo le nich pozemků, je inve tor povinen uvést terén do
původního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody.

• Při novém užívání předmětných pozemků e nepovoluje kladování zeminy, stavebního materiálu
a odpadu na pozemcích určených k plněni funkcí lesa, na pozemcích určených k plněni funkcí
lesa nebude umístěno žádné zařízeni, ani dočasná stavba, související s výše uvedeným záměrem.

• Případné škody na majetku vlastníka (uživatele předmětných pozemků způsobené pádem stromů,
větví, za tíněním a ostatnimi vlivy způsobenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa a
lesními porosty nebudou uplatiiovány vůči vlastníkovi (uživateli lesa, vlastník/uživatel pozemků,
u kterých je žádáno o povolení změny využití území nebude požadovat odstranění veškerých
odpadů vznikajících v lesním porostu.

• Vlastník /uživatel předmětných pozemků nebude požadovat odkácení lesního porostu
v souvislosti s realizací záměru, ani v budoucnu při jejich užívání, nebude požadováno omezení
pozemků určených k plnění funkcí lesa ani jejich částí v plněni funkcí lesa, ani způsob jejich
obhospodařováni.

4. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se ídlem v Če kých Budějovicích v závazném
stanovisku ze dne 2.6.2009 pod č.j. : 3530/09/HOK.CB Ing. Fessl udělila souhlas s návrhem změny
ve využití území - rozšíření manipulačnich pro tor na lokalitě Vrábče, pozemky p.č. dle PK 1088,
1089, 974 (KN 922 - orná půda) v k.ú. Vrábče. V odůvodněni závazného tanoviska KHS je
uvedeno: Předmětné území bude sloužit jako nezpevněná manipulační plocha (vyštěrkovaná
přírodním kamenivem) o celkové výměře 6989 m2 pro skládkováni a expedováni hotových výrobků
z provozovny pískovny Vrábče. Území navazuje na pozemky a stávající provoz (expedici) pí kovny
Vrábče a nebude přímo napojeno na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Na předrnětných
pozemcích bude skryta orniční vrstva (cca 3000 m3 ornice), ze které bude po celé délce pozemku
p.PK 974 vybudován ochranný val o výšce 3 m (ve směru k obci Vrábče). Předpokládaná doba
využití plochy je do roku 2024. Po ukončení těžby v pískovně budou pozemky rekultivovány a
vráceny do ZPF.

5. Magistrát města České Budějovice Odbor žívotního prostředí udělil v závazném stanovisku ze dne
8.1. 2009 pod zn. OOŽP/116/2009IMar udělil ouhlas dočasným odnětím půdy ze ZPF od nabytí
právní moci rozhodnutí, která budou ve věci vydána do 31.12.2023 včetně ukončení technické i
biologické rekultivace o výměře 0,3273 ha na pozemku p.č. KN 922 (dle PK 974) - orná půda; o
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výměře 0,3453 ha na pozemku p.č. KN 922 (dle PK 1088) - orná půda; o výměře 0,0263 ha na
pozemku p.č. KN 922 (dle PK 1089) - orná půda, celkem o výměře: 0,6989 ha pro realizaci stavby:
"Manipulační plocha pro provoz pískovny Vrábče - manipulace se surovinou a sklad hotových
výrobků upraveného kameniva.
Doba dočasného odnětí zahrnuje i dobu k provedení technické a biologické rekultivace podle zá ad
uvedených v předloženém plánu zpracovaném Milošem Vrbou - Geodet, báňské služby pro HČ a
ČPH 2, 330 32 Kozolupy 283. Technická rekultivace je součá tí základní projektové dokumentace.
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za předpokladu, že při realizaci
jmenované stavby zajistí investor splnění náskledujících podmínek:

1. Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby
přijme potřebná opatření vedoucí k respektováni hranic povoleného záboru dodavateli stavby
a zamezí poškozování okolních pozemků náležejících do ZPF.

2. U odnímané půdy zajistí na svůj náklad ve smyslu ust. § 8 odst. 1 pí m. a) zákona, provedení
skrývky v mocnosti 40 cm z celé plochy 0,6989 ha odnímané zemědělské půdy a její
následné umístění a využití na odnímaných pozemcích. O činno tech souvisejících se
krývkou, jejím doča ným uložením, ošetřováním a využitím bude veden protokol (pracovní

deník), v němž budou uváděny kutečno ti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a
účelnosti využíváni těchto zemin v souladu s u t. § 10 od t. 2 vyhlášky MŽP Č. 13/1994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Deník bude při kontrole dodržování
podmínek ouhlasu předložen orgánu ochrany ZPF.

3. Skrývka kultrurních vrstev zeminy z ploch dočasně odňatých ze ZPF bude provedena dle
přiložené bilance skrývky. Objem skryté kulturní vrstvy půdy činí cca 2795,6 rrr' . Skrytá
zemina bude zabezpečena a ošetřována tak, aby nedocházelo kjejímu znehodnocováni
stravební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním. V návazno ti na prováděnou skrývku
bude uložena na deponii v areálu pí kovny. Celý objem krytých zemin se použije ke zpětné
rekultivaci dočasně odnímaných ploch vla tními náklady. Návrh na využití skryté ornice,
která bude použita k provedení zpětné rekultivace se schvaluje.

4. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí
na svůj náklad provedení nápravných opatření včetně zajištění funkce meliorační soustavy
podle pokynů Zeměděl ké vodohospodářské správy.

5. Investor a dodavatelé tavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a
plynných látek poškozující zemědělský půdní fond ajeho vegetační kryt.

6. Na celé ploše dočasně odnímané zemědělské půdy zajistí investor provedení technické a
biologické rekultivace ve smyslu § 11 vyhlášky podle schváleného plánu rekultivace. Povede
stavební deník o provádění rekultivace a protokol o jejím ukončení.

6. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném tanovisku Lesy ČR, Lesní správa Český
Krurnlov ze dne 14.1.2009 č.j.: 2009/202184/556.4 p. Kadič ke stavbě "Manipulační plochy -
skládky materiálu.

7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Telefonica 02 Czech republic, a.s. ze dne
14.1.2009 č.j.: 4660/09/CCBIM00 Jana Krá ná.

Aby nedošlo při realizaci změny využití území ke střetu se sítí společno ti Telefonica 02,
budou veškeré zemní a ostatní práce situovány mimo ochranné pásmo telekomunikační sítě.

8. Dešťové vody se budou na předmětných pozemcích pro manipulační plochu vzhledem k dobrým
odtokovým a v akovacím poměrům vsakovat do podloží a budou zachycovány v jímce důlních
vod v areálu pí kovny Vrábče.

9. Stavba manipulační plochy pro skládkování výrobků v pískovně Vrábče bude v provozu do roku
2020, kdy bude provedena celková sanace technologického zázemí lomu a následně bude
provedena technická a biologická rekultivace předmětného území do 31.12.2023.

10. Všechny vytvořené vahy (ochranný val) budou upraveny do předepsaného bezpečnostního
sklonu v rámci vyhlášky ČBÚ č. 26/1989, o bezpečno ti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při hornické činnosti a při činno ti prováděné hornickým způsobem na povrchu ve znění
pozdějších předpi ů.
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Účastníci řízení na něž e vztahuje rozhodnuti správního orgánu:

Budějovické štěrkopísky spol.s.r.o., Vrábče 33, 370 01 Če ké Budějovice

Odůvodnění:

Dne 27.11.2009 podal žadatel žádo t o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel. .
Stavební úřad České Budějovice oznámil písemným opatřením ze dne 13.1.2010 podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednáni
na den 16.2.2010, ojehož výsledku byl sepsán protokol.

K jednání žadatel doložil písemné prohlášení o tom, že byla splněna oznamovací povinnost podle § 87
odst. 2 stavebního zákona. Informace o záměru byla umí těna podle pokynu stavebního úřadu na určeném
místě po doručení "oznámení o zahájení územního řízení" účastníkům řízení, veřejnosti až do doby
veřejného ústního jednání.

K veřejnému ústnímu jednání se dostavili pan Radek Bican, zplnomocněný zástupce žadatele
k zastupování ve věci zahájení územního řízení a veřejného ústního jednání, staro ta obce Vrábče pan
František Ohrazda, zá tupce firmy Get s.r.o., p. Ing. Bartuška.

Hodnocení souladu stavby s požadavky podle § 90 stavebního zákona:

Stavební úřad hodnotil soulad navržené změny využiti území pro umístění manipulační plochy pro
skládkováni a expedici výrobků v areálu pískovny Vrábče s Územním plánem obce Vrábče. Pozemky p.
PK 1088. ap. PK 974, p. p.č. 1090/2 v k.ú. Vrabče u Če kých Budějovic j ou oučá tí plochy, která je
v Územním plánu obce Vrábče vymezena jako plocha přípustná pro dobývání ložisek, nerostů a
ploch pro jejich technické zajištění. V grafické části územního plánu v Hlavním výkre e je proveden
zákres rozsahu souča né a zamyšlené těžby dle di pozic firmy Budějovické štěrkopísky. Dle tohoto
výkresu je rozsah navrhované změny využití území na výše uvedených pozemcích v souladu s územním
plánem, neboť nezasahuje mimo plochu přípu tnou pro dobýváni loži ek, nerostů a ploch pro jejich
technické zajištění. V závěru vého hodnocení do pěl tavební úřad k závěru, že navržená stavba je
v souladu s územně plánovací dokumentací Obce Vrábče.

Navržená manipulační plocha pro skládkováni výrobků z pískovny Vrábče , je v souladu s požadavky
vyhlášky č. 269, kterou e mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Navržená manipulační plocha pro skládkování výrobků z pískovny Vrábče nebude přímo napojena na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, stavba bude zpřístupněna z prostoru pískovny Vrábče
z parcely p.č. 1090/2 v k.ú. Vrábče u Českých Budějovic, tavba nemá žádné nároky z hJediska připojení
na technickou infrastrukturu a inženýrské sítě.

Dokumentace stavby pro územní řízení splňuje požadavky zakotvené v závazných stanoviscích dotčených
orgánů, kteří hájí zájmy chráněné zvláštními předpisy, zejména s ohledem na požadavky na ochranu
životního prostředí, ochranu zdraví, hygieny.

Stanoviska sdělili:
Vyjádření E.O Če ká republika, s.r.o., o existenci zařízení distribuční soustavy, ze dne 26.2.2009
pod č.j. Z0980 Z050905728
Vyjádření Magi trátu mě ta České Budějovice, odboru životního pro tředí, zn.00ŽP/342/2009/Kre,
ze dne 20.1.2009.
Vyjádření Telefonica 02 Czech republic o exi tenci ítě elektronických komunikací, č.j. :
4660/09/CCBIM00 ze dne 14.1.2009
Závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne
15.] .2009 zn. 00ŽP/344/2009Sl.
Vyjádření VAI<JČ a.s.ze dne 14.1.2009 pod zn. 24629/2009.
Vyjádření Krajského úřadu - Jihočeský kraj odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze
dne 25.5.2009 č.j. : KUJCK 16478/2009 OZZL/2-Lz
Vyjádření E.ON Správa sítě plyn, ze dneI8.2.2009, zn. 1151/09.
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Závazné stanoviskoKrajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice ze dne 2.6.2009
č.j.:3530/09/HOK.CB.
Závazné stanovi ko Magistrátu města České Budějovice Odboru životního pro tředí ze dne 8.1.2009
zn.00ŽP/11612009/Mar.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádo t z hledisek uvedených
v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastru1cy řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné tavebním zákonem, předpisy vydanými
kjeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území, Předložená dokumentace tavby byla zpracována oprávněnou osobou.
Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení tavby.

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

Stavební úřad vyhodnotil požadavky ochrany veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů
zakotvených v Závazných stanoviscích dotčených orgánů, přihlédl k ochraně práva právem chráněných
zájmů účastru1cůřízení a zahrnul je do podmínek rozhodnuti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

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

Budějovické štěrkopísky, pol. s r.o., Vrábče 33,37001 České budějovice
SP Bohemia, k.. , V Lukách 132,26701 Králův Dvůr
Ludmila Chromá, Slavče 15,37321 Vrábče
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Olšan ká 5/55, 13076 Praha 3
Obec Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastru1ců:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními úča tníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vymezení okruhu účastniků řízení:

Účastníkem územního řízení podle § 85 od t. I a) stavebního zákona je žadatel - Budějovické
štěrkopísky, pol. s r.o., Vrábče 33,37001 Če ké Budějovice (dodejka)

Účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 1 b) tavebního zákona je

Obec Vrábče, Vrábče 33, 37001 Če ké Budějovice(dodejka), na jejímž území e má požadovaný záměr
u kutečnit.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm .. b) tavebního zákona, kterým e rozhodnutí doručuje
" veřejnou vyhláškou"
SP Bohernia, k.s., V Lukách 132,26701 Králův Dvůr, mDS: z7u8dpc
Ludmila Chromá, Slavče č.p. 15,37321 Vrábče
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 5/55, 13076 Praha 3, mDS: d79ch2h
Obec Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice, mDS: sjpbipp
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Stanovení okruhu úča tníků územního řízení:

Účastníkem řízení podle ustanoveni § 85 odst. 1 písmo a) jsou žadatelé, účastníkem řízení podle
ustanovení § 85 odst. 1 písmo b) je obec - Vrábče, na jejímž území se má požadovaný záměr uskutečnit,
dále při vymezování účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní
postavení podle § 85 odst. 2 písmo a) a b) stavebního zákona přísluší vlastníkům pozemků nebo stavby na
pozemku parc. Č. 1090/2 ( část pozemku p.č. 1090/4), p. p.k. 974 (dle KN p. p. Č. 922/7 ap. p. Č. 1090/6),
p. p.k.1088 ( dle KN p. p. č. 922/9 ) v k.ú. Vrábče u Českých Budějovic, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn, a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k ou edním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich ( pozemek parc.č. 3284/5, p.č. 1147/1, p.č. 948)
v katastrálním území Vrábče u Českých Budějovic může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším, vzdálenějším pozemkům a stavbám nemohou být tímto vydaným
územním rozhodnutím přímo dotčena. Účastníkem řízení jsou rovněž vlastníci vedení technické
infrastruktury, kteří jsou stavbou dotčeni.

Poučení účastmKů:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihoče kého 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 stejnopi zůstal správnímu orgánu a
aby každý úča tník dostal jeden tejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady ůčastníka.

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 ověřený situační výkre žadateli, případně zašle obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu e změna využití území týká, není-li sám tavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platno t 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně
využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci Je jejich konzumaci.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice (a na úřední desce obce 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.

vv Jr j jú(CVyveseno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a ejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o právních poplatcích položky 18 písmoa) ve výši 1000
Kč byl zaplacen.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Budějovické štěrkopísky pol.s.r.o., Vrábče 33,37001 České Budějovice, rnos: 7stvtvu

Účastnľk řízení podle § 85 odst. 1 b) - obec, na jejímž územľ se má záměr uskutečnit
Obec Vrábče, Vrábče 33, 37001 Če ké Budějovice, IDOS: sjpbipp

dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
KHS Jibočeskébo kraje, rnos: agzai3c
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice

ostatní se žádo ti o vyvěšení na úřední de ce pro doručení účastníkům řízeni a současně o zveřejnění
způsobem umožňující dálkový přístup

Magi trát města - odbor vnitřních věcí OVV-UO - Úředni deska, -zde-

Obec Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2, kterým se toto rozhodnutí doručuje veřejnou
vyhláškou:
SP Bohernia, k.s., V Lukách 132,26701 Králův Dvůr, rnDS: z7u8dpc
Ludmila Chromá, Slavče č.p. 15,37321 Vrábče
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 5/55, 130 76 Praha 3, rnos: d79ch2h
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice, rnDS: jpbipp


