
Magistrát města České Budějovice
Stavební úřad
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

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

I Viz rozdělovník:

Internet: hlln://www.c-budejovicc.cz
L

Obecn( úrad VrébOe e. dop.:

Došlo dne: Y t. -(O lp,.c.:

1iZ;á--Čís. j. I t' .__/(_.._...Ukl. aII ,

Přílohy: ... .........._...._..__._._...__

Značka:
SU/2079/20 IOSk

Vyřizuje: Tel.:
Soukupová Jindřiška 386804023

E-mail:
soukupovaji@c-budejovice.cz

Datum:
31.5.20 IO

ROZHOD UTÍ
ÚZEM Í ROZHOD TÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Stavební úřad Če ké Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 od t. I pí m. 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 po oudil podle § 84 až 91 tavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umí tění tavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění tavby"), kterou dne
8.3.2010 podal

Vít evšímal, nar. 20.10.1975, Dlouhá 18/1029,370 11 České Budějovice

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

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

rodinný dům
Vrábče Koroseky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2437110 (orná půda), 3302112 (o tatní komunikace), 3302/13
(ostatní komunikace), 3302114 (ostatní komunikace), 3302/36 (ostatní komunikace) v katastrálním území
Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:

zděná stavba rodinného domu o max. půdory ných rozměrech 14,9 x 19,83 m (včetně přístřešku) a
výšce 5,6 m nad úrovní podlahy 1. NP, zastřešené valbovými střechami se sklonem 25° s taškovou
krytinou červené barvy

přístřešek jako oučást domu o půdorysných rozměrech 6,2 x 5,96 m a výšce 4,8 m nad úrovní
podlahy 1. NP, zastřešený valbovou střechou e sklonem 25° s taškovou krytinou červené barvy

přípojka vody, kanalizace
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domovní část přípoj ky el. energie (smlouva o připojení Č. 700089512000010)

domovní čistírna odpadních vod

jezd na komunikaci, zpevněné plochy

oplocení

jímka na dešťové vody

Umístění stavby na pozemku:

rodinný dům s přístřeškem na pozemku parc. Č. 2437/10

přípojka vody na pozemku parc. Č. 3302/36 3302/12,3302/13,3302/14,2437110

přípojka kanalizace na pozemku parc. Č. 3302/36, 3302/12, 3302/13, 3302114, 2437110

domovní část přípojky el. energie na pozemku parc. Č. 2437/10

domovní čistírna odpadních vod na pozemku parc. Č. 2437110

sjezd na komunikaci, zpevněné plochy na pozemku parc. Č. 2437110, 3302/36, 3302/14

oplocení na pozemku parc. Č. 2437110

jímka na dešťové vody na pozemku parc. Č. 2437/10 v katastrálním území Vrábče.

Určení prostorového řešení stavby:

stavba rodinného domu bude umístěna ve vzdálenosti 9 I m od společné hranice pozemků parc. Č.

2437110 a 2437/8, a dále ve vzdáleno ti 21,0 m od polečné hranice pozemků parc. Č. 2437/10 a
3302/14 v katastrálním území Vrábče.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

nevymezuje se.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem situace, který vypracoval Ing. Oldřich Studihrad
(ČKAIT 0100736 a Ing. Martin Řeháček (ČKAIT 0100620) současného stavu území v měřítku
1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a
vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Stavba rodinného domu bude napojena na komunikaci novým sjezdem, rozhodnutí o připojení vydal
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 22.3.2010 pod
č.j. oda h/I 0/1604/tal-IIIII 43 18.

3. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. Č. 2437110 v k.ú.
Vrábče.

4. Stavba bude splňovat ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
upravující požadavky na provádění staveb, 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.

5. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádo ti o tavební povolení. Projektová
dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou O obou. Projektová dokumentace pro stavební
povolení bude kromě architektonické čá ti obsahovat i výkresy elektroinstalace, vody, kanalizace a
topení a dalších rozvodů, jichž se budou úpravy areálu týkat.

6. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska Magistrátu města České Budějovice odboru ochrany životního prostředí - souhlasu s
trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 16.2.2010, zn.:
OOŽP/1419/2010/Mar.

7. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska společnosti E.ON Česká republika, .r.o. - stanovisko k žádosti o připojení k distribuční
oustavě Č. - zřízení nového odběrného místa ze dne 24.2.2009 zn. P65 16-7000895 I200001012009,
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společnosti ČEVAK a.s. (VAK JČ) ze dne 18.1.2010 pod ZD. 32726110938652, Obecního úřadu
Vrábče ze dne 3.2.2010.

8. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na
výstavbu, stanovené vyhlášky Č. 50112006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

9. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a od ouhla ena dotčenými orgány a
spolupůsobícími organizacemi. Případné připomínky a požadavky budou do této projektové
dokumentace zapracovány, dále i stanoviska a připomínky vlastníků a právců inženýr kých sítí a
zařízení, na které bude stavba napojena nebo které bude navrhovaná stavba přípojkami křížit.

10. Po právní moci tohoto rozhodnutí si stavebník podá žádost o stavební povolení na domovní ČOV a
na příslušný vodoprávní orgán - Magistrát mě ta České Budějovice, odbor ochrany životního
prostředí. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.

Účastníci řízení na něž e vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vít Nevšímal, nar. 20.10.1975, Dlouhá 18/1029,370 11 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 8.3.2010 podal žadatel žádo t o vydání rozhodnutí o umí tění stavby. Žádost byla úplně doplněna
dne 7.4.2010 čj. SU/2949/2010Sk. Stavební úřad oznámil dne 14.4.2010 zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den 2l.5.2010, o jehož výsledku byl sep án protokol.

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

Stanovi ka a vyjádření dělili:
E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice ze dne 12.1.2010 pod zn. Z0980-z051000780
E. ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, České Budějovice ze dne 19.1.2010 pod zn. 312/10
E. ON Česká republika, s. r.o. - stanovisko k žádosti o připojení k distribuční soustavě č. - zřízení nového
odběrného místa ze dne 24.2.2009 zn. P6516-700089512000010/2009
ČEVAK a.s. (VAK JČ) ze dne 18.1.2010 pod zn. 32726/10938652, ze dne 7.4.2009 zn. 26817/10905091
Pozemkový fond České republiky, Rudolfovská 80,37113 České Budějovice, ze dne 22.2.2010 zn.
Pfcr091 0601201 0/05/že
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 22.3.2010 pod č.j.

- - odash/10/1604/tal-1J1/14318
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životn(ho prostředí ze dne 12.3.2010 pod zn.
O~p/136012010/Ko, ze dne 16.2.2010 pod č.j. oožp/141912010/Mar
Obecní úiad Vrábče ze dne 3.2.2010
HZS Jihočeskěho kraje, České Budějovice, ze dne 11.2.2010 pod tn. Hscb-446-2/2010KF

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovi ek 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.

Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad přihlížel k ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle
tohoto ustanovení bylo postavení úča tníka řízení přiznáno navrhovatelům, obci, na jejímž území má být
požadovaný záměr u kutečněn, dále vlastníkům dotčených po ze mků a vlastníkům sou edních pozemků
parc. č. 530, 2437/7, 2437/8, 2437/11, 2437/12 a 3302/45 a nemovitostí a správcům inženýrských sítí.
Stavební úřad v územním řízení doručoval účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

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

Vít evšímal, nar. 20.10.1975, Dlouhá 1811029,370 11 České Budějovice
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp
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Účastníkům podle § 85 odst. 2 stavebního zákona se územní rozhodnutí podle § 92 odst. 3 stavebního
zákona doručuje veřejnou vyhláškou.

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

Účastníci řízení - dalšf dotčené osoby:
Ing. Zdeňka Řeháčková, Koroseky 12,373 82 Vrábče
Vladislav Řeháček, Koroseky 14,37382 Vrábče
Kocián, Jan, Jírovcova 15/1623,37004 České Budějovice
Pozemkový fond České republiky, Rudolfov ká 80, 371 13 České Budějovice
SÚS Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
Obec Boršov nad Vltavou, 373 82 Boršov nad Vltavou
JUDr. S0I1a Fišerová, Riegrova 63/2709, 370 01 České Budějovice
Mgr. Katarína Prouzová, Pod Vrchem 633,37006 Srubec
JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph., Pod Vrchem 633, 37006 Srubec
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 2/12,37080 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2152, 370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 37049 České Budějovice

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 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 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
peciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či z VJ 91í~ -li z povahy věci kjejich konzumaci.~~.~ú'~

~,

0. "~. ~

~-r;avební Íl\~~ N.f.J0
Ing. Vlastislav Eliáš 8UDĚ.JO
vedoucí Stavebního
České Budějovice
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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 1- (;' ~~C({
Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí ro odnutí.

Jt- o ~(1'"' r-}t'fI -c ~Lk .( t
Poplatek:.r- /

Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky
1000,- Kč byl zaplacen dne 14.4.2010.

18 písmo a) ve výši

Obdrží:
žadatel (dodejky)
Vít Nevšímal, Dlouhá č.p. 1029/18, České Budějovice 2,370 11 České Budějovice 11

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

Účastníkům podle § 85 odst. 2 stavebního zákona se územní rozhodnutí podle § 92 odst. 3 stavebního
zákona doručuje veřejnou vyhláškou.

dotčené orgány
Magistrát města - odbor památkové péče
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství
Obecní úřad Vrábče, IDDS: sjpbipp
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3

s žádostí o vyvěšení na úřední desce
\ Magistrát města - odbor vnitřních věcí, OVV -YD - Úřední deska
\jObecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33,37001 Ceské Budějovice 1

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