
Magistrát města České Budějovice
Stavební úřad
nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
37092 České Budějovice

í Viz rozdělovník:

Internet: htlp:l/www.c-budejovice.cz

Obecnl úřad Vrábče ~,_u.1

. /c;~ /1 (O lp,.c.:

D~ 'o do., JÝ!~c1('--
ČIS. J,:./ ...._._.....-- Ulr.I.liII:

Prílohy: ........._......_-_ ..L

Značka:
SU/739/2010 Sk

Vyřizuje: Tel.:
Soukupová Jindřiška 386804023

E-mail:
soukupovaji@c-budejovice.cz

Datum:
11.5.2010

ROZHODNUTÍ
ÚZEM Í ROZHOD UTÍ

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 předpi Ů

(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
25.1.2010 podala společnost

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice, kterou
zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A. Gerstnera 6/2152, 370 49 České
Budějovice, kterou dále zastupuje Jiřík a yn v.o.s., IČ 25174428, Smetanova 622, 373 44 Zliv

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

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

rozhodnutí o umístění stavby

přípojka el. energie NN
SB-4809-292, Kubata - připojení průmyslového areálu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 6114 (ostatní plocha), 61/6 (o tatní plocha), 3289/1 (o tatní
plocha/ostatní komunikace) v katastrálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:
přípojka el. energie nízkého napětí za účelem dodávky el. energie pro průmyslový areál.

Umístění stavby na pozemku:
dle výkresu situace v měřítku 1:500, který vypracoval Ing. Jan Staněk (ČKAIT O101271).
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Určení prostorového řešení stavby:
ze stávajícího pilířeNOl u domu č.p. 106 Vrábče kabelem4x150 mm2 NAYY o délce 105 m
v zeleném pásu podél komunikace do nového kabelového pilíře PSS 100INV na pozemku parc. Č.
61/6 k.ú. Vrábče.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
nevymezuje se.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres oučasného
stavu území v měřítku katastrální mapy e 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 pozemek parc. Č. 61/6 v k.ú. Vrábče.
3. Při tavbě 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 tanovené zákonem č.2211997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

4. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:500, který vypracoval Ing. Jan
Staněk (ČKAIT 0101271), 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 sousedních staveb.

5. Dle vyjádření Telefonica 02 Czech Republic, a.s. Č.Budějovice ze dne 14.10.2009, čj.
122790/09/ccb/mOO o existenci podzemních vedení telekomunikačních ítí dojde při realizaci
popsaných zemních prací ke střetu s těmito podzemními telekomunikačními sítěmi. Provádění
zemních prací v blízkosti PVSEK se proto povoluje za těchto všeobecných podmínek uvedených v
bodech tohoto rozhodnutí. Při činnostech v blízko ti vedení VKS je investor povinen respektovat
pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení telekomunikační sítě
(dále PVSEK) a nadzemního vedení telekomunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k
poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVTS dodrží
ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy
související, ČSN 33 2160 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými
vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné
vodiče". Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří
budou stavební práce provádět ( ařízení vlády Č. 591/2006 Sb., § 3 bod b 1, příloha č. 3, kap. II čI.
1, 4 a 5). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u Telefonica 02 Czech
Republic, a.s. 15 dní před zahájením prací. V případě rekon trukčních prací v objektu upozorňujeme
na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních telekomunikačních rozvodů na omítce i pod ní
(Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., § 3 bod b 1, příloha Č. 3, kap. IV čI. 3, 4 a 5). Pracovníky, kteří
budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení
PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným
uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve
vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené tra y PVSEK nepoužívali žádných
mechanizačních pro tředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto mí tech dbali
nejvyšší opatrnosti. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a
skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefonica 02 Czech Republic, a..
pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení
dalšího postupu. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke
změně hloubky uložení nebo pro torového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení zabezpečit proti
poškození, odcizení a prověšení. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do
budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k
narušení jejich stability ( ařízení vlády Č. 591/2006 Sb., § 3 bod b 1, příloha č. 3, kap. IV čI. 3,4 a
5). Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole
vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. Pomocná zařízení (patníky, kontrolní
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měřicí objekty, označníky, nad ložní lano, uzernňovací sousta vy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly
apod.), které jsou součástí vedení, ne mí ani doča ně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena
ani přemístěna. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební
mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způ ob
mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem pas. Při přepravě vysokého nákladu
nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinno t respektovat výšku vedení nad zemí. Případné
změny projednat předem s pracovníkem POS. a trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí
měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé poro ty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např.
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem pas.
Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od VSEK, aby při
vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na
vzdálenosti menší než lm (čl. 275, ČSN 34 2100). Na Středisko ochrany sítě (dál SOS) se obraťte i v
průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s veřejnou telekomunikační sítí. SOS
Jihočeský kraj - Pražská tř. 2239/16, Če ké Budějovice PSČ 370 04. Každé zjištěné nebo způsobené
poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě Telefonica 02 Czech
Republic, a.s., na telefonní číslo 13129 (pro Prahu volejte 241 400500).

III.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou stavbu, která vyžaduje ohlášení dle § 104 odst. 2 písmo h)
(energetická přípojka nad 50 m délky), tj. přípojka neuvedená v § 103 odst. 1 pí m. b) bod 8 stavebního
zákona a nevylučuje to povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo
ochrana práva oprávněných zájmů účastníků řízení, tanovuje taveb ní úřad dle § 78 odst. 2 stavebního
zákona, že k provedení této stavby nebude vyžadovat ohlášení neboť stavebník požádal o upuštění
ohlášení stavby.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Staněk (ČKAIT

0101271). Stavebník zaj istí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpi y.

2. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být
polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby.

3. Stavbu může stavebník provádět svépomocí, není-li stavebník sám odborně způsobilý, zajistí si
stavební dozor dle § 160 odst. 3 stavebního zákona.

4. Dle § 153 odst. 3 osoba vykonávající odborný dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad
prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na
výstavbu a za dodržení rozhodnutí.

5. Dle § 153 odst. 4 osoba vykonávající odborný dozor sleduje způsob a postup provádění stavby,
zejména bezpečnost instalací a provozu tech. zařízení na staveništi vhodno t ukládání a použití
stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, vedení jednoduchého záznamu o stavbě, působí
k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci dozoru
odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

6. Dle ustanovení § 176 tavebního zákona dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti
s tím k k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu
a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen
nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na
stavebního podnikatele.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 37049 České Budějovice
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Odůvodnění:

Dne 25.1.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým úča tníkům řízení a dotčeným organum.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 11.5.2010, o jehož výsledku byl sepsán
protokol.

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

Stanoviska sdělili:
Telefonica 02 Czech Republic, a.s. Č.Budějovice ze dne 14.10.2009, č.j. 122790/09/ccb/mOO
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, ze dne 20.10 ..2009, zn.
oožp/928712009/Kre
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., České Budějovice, ze dne 15.10.2009 zn. 31176110928606
E.ON ČR, s.r.o., správa sítě plyn, České Budějovice ze dne 9.11.2009 zn.7549/09
E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice ze dne 6.1.2010 zn.d8583-z051 000377

Stavební úřad zajistil vzájemný oulad 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.

Stanovení okruhu účastníků
Při stanovení okruhu účastníků řízení tavební úřad přihlížel k ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle
tohoto ustanovení bylo postavení účastníka řízení přiznáno navrhovatelům a vlastníkům sousedních
pozemků a nernovitostí. Obci Vrábče postavení úča tníka vyplývá z ustanovení § 85 odst. 1 stavebního
zákona. V územním řízení je stavebním zákonem předepsán způsob doručování písemno tí účastníkům
dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou a účastníkům dle § 92 odst. 3 stavebního zákona se doručuje
jednotlivě.

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

E.ON Distribuce, F. A. Ger tnera 612151,37049 České Budějovice
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp

Ve smyslu ustanovení § 92 odst.3 doručuje stavební úřad územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným
v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle § 85, od t. 2 stavebnfho zákona:

Zdeněk Kubata, Vrábče č.p. 8,37001 České Budějovice 1
Ing. Lubomír Fessl, Vrábče č.p. 41, Vrábče
Zemědělské družstvo Planá, IDDS: z3zcuh5
František Janás, Vrábče č.p. 3,37001 Če ké Budějovice 1
JUDr. Zdeněk Solař, Vrabče č.p. 106,37001 České Budějovice 1
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., IDDS: jtygx2n
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.O Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz

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

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Bez připomínek.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Se stavbou lze započít po právní moci tohoto rozhodnutÍ. Stavbu lze užívat po dokončení a plnění výše
uvedených podmínek tohoto rozhodnutÍ.

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. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady úča tníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovenÍ.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípu tné.

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
peciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platno t 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání tavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Dle § 78 odst. 2 stavebního zákona stanovil stavební úřad, že k provedení této tavby nebude vyžadovat
ohlášení, neboť stavebník žádal o upuštění ohlášení stavby.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úř du
České Budějovice

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{'/ r: .,Ie ((1
Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

) ." /1 I I. / ~/Ifij nl ...(J ;,,- (. e - Iv/'J.,h(

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši
1000,- Kč byl zaplacen dne 11.5.2010.
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Obdrží:

žadatel - zpln. zástupce (dodejky)
Jiřík a syn v.O.S., IDDS: g7wdz9r

účastník dle § 85, odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp

dotčené orgány
Obecní úřad Vrábče IDDS: sjpbipp

Ve smyslu u tanovení § 92 odst.3 doručuje stavební úrod územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným
v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
s žádostí o vyvěšení na úřední de ce
Obecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33,37001 České Budějovice 1
Magistrát města - odbor vnitřních věcí, OVV -UD - Úřední deska

Příloha - situace umístění stavby na podkladu kata trální mapy v měřítku 1:2000, obsahujícf umístění
stavby s vyznačením vazeb účinků a vlivů na okolí.
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projekt. kabel NN

Kat. území: Vrábče
Obec: Vrábče
Měř.: 1: 2000
č.a. : 88-4809-292
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