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ROZHOD UTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 od t. 1 písmo e/ zákona Č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( tavební 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
13.7.2009 podali

Helena Brtnová, nar. 25.6.1980, Vrábče 145, 370 01 Vrábče,
Jan Brtna, nar. 26.5.1975, Vrábče 145,37001 Vrábče

(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

garáž s krytým stáním u rodinného domu č.p. 145 Vrábče

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 115/26 (orná půda) v katastrálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:

zděná stavba, která bude sloužit jako garáž pro osobní vůz a kryté stání pro další osobní vůz,
napojena na domovní rozvody vody a el. energie.

Umístění stavby na pozemku:
na pozemku parc. č. 115/26, ve vzdáleno ti 1,0 m od polečné hranice pozemků parc. č. 115/5 a
115/26 a dále ve vzdálenosti 1,0 m od společné hranice pozemků parc. č. 115/26 a 115/7 k.ú.
Vrábče.

Určení prostorového řešení stavby:
stavba o půdorysných rozměrech 7,5 x 8,4 m za třešená valbovou střechou s taškovou krytinou

výškou hřebene 4,84 m nad úrovní podlahy.
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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 1:200, který vypracovala Ing.
arch. Lucie Honová ČKA 03710, ve kterém je zakreslen současný stav území v měřítku katastrální
mapy a stavební pozemek, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sou edních staveb.

2. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. Č. 115/26 v
katastrálním území Vrábče.

3. Po právní moci tohoto rozhodnutí si stavebník podá žádost o stavební povolení na stavební úřad.
Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.

4. Podle předložené žádosti bude likvidace dešťových vod zajištěna vsakováním do pozemku. Podle §
21 odst. 3 vyhlášky Č. 50112006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území - vsakování
dešťových vod na pozemcích taveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku
schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě amostatně stojícího
rodinného domu - reakci nejméně 0,4 (splnění požadavku bude doloženo výpočtem).

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot
stanovených ČS a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.2211997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

6. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace pro
tavební povolení bude kromě architektonické části obsahovat i výkresy elektroinstalace a vody,

jichž se budou týkat.
7. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na

výstavbu, stanovené vyhlášky Č. 50112006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
8. 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 stanovi ka a připomínky vlastníků a právců inženýrských sítí a
zařízení, na které bude stavba napojena.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Helena Brtnová, nar. 25.6.1980, Vrábče 145,37001 Vrábče
Jan Brtna, nar. 26.5.1975, Vrábče 145,37001 Vrábče

Odůvodnění:

Dne 13.7.2009 podal žadatel žádo t o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 20.8.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
úplně doplněna dne 20.l.201O.

Stavební úřad oznámil dne 20.1.2010 zahájení územního řízení známým účastníkůrn řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 26.2.2010, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.

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

Stanoviska sdělili:
VAK ic, České Budějovice ze dne 10.7.2008, tn.: 20510/10814177
E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice ze dne 4.11.2009, tn.: ok, ze dne 23.6.2008 zn. 20980-
2050819686
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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.

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Marek Kouba Větrná 6/918, 370 05 Če ké Budějovice
Obec Vrabče, Vrábče 33, 37001 České Budějovice
Milan Augustin, Kasárenská 246,377 04 Jindřichův Hradec
Věra Kříženecká, Vrábče 143,37001 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 sousedních pozemků a nemovitostí parc. č. 115/5, 115/7
a 115/24 k.ú. Vrábče. Ostatní vlastníci ousedních pozemků a staveb nemohou být touto stavbou ve
svých právech dotčeni. Stavební úřad v územním řízení doručoval účastníkům řízení 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 stejnopi ů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-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-Ii sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí p do u trvání stavby či zaříze ' v -Ii z povahy věci kjejich konzumaci.

S,?- MS&
O' l'~ -<?

~



Č.j. SU/6419/2009 Sk str. 4

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.

v ~ čí, .~('l(C
Vyvešeno dne: . Sejmuto dne: .

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši
1000,- Kč byl zaplacen dne 13.7.2009.

Obdrží:
navrhovatelé (dodej ky)
Helena Brtnová, Vrábče č.p. 145,37001 Vrábče
Jan Brtna, Vrábče č.p. 145,37001 Vrábče

o tatní účastníci (dodejky)
Obec Vrábče, mDS: sjpbipp

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

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

'-......J0becní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33, 37001 České Budějovice 1

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