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Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 od t. 1 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 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umí tění tavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
8.3.2010 podal

Albert Brutovský, nar. 13.3.1976, Josefy Kolářové 12/993, 37011 České Budějovice,
kterého zastupuje Jarmila Bíňovcová, nar. 29.3.1957, Dlouhá 4/251, 373 71 Rudolfov

(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

Rodinný dům, oplocení, prodloužení vodovodního řadu, přípojky technické infrastruktury,
jímka na vyvážení, zpevněné plochy

Vrábče, Kroclov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1402/8 1402118, 1402130, 1402/35 v kata trálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:

• zděný nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům včetně obytného půdnfho prostoru o celk.
půdory ných rozměrech 15,55 x 16,35 m, celková za tavěná plocha 210.7 m2

, zastřešený valbovou
střechou se sklonem krovu 35° a krytinou s betonových tašek. Výškou hřebene 7,0 m nad úrovní
podlahy 1. NP.

• přípojka vody, kanalizace, el. energie,

• retenční nádrž a vsakovací objekt
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• jímka na vyvážení

• zpevněné plochy, sjezd na komunikaci

• uliční oplocení, sokl a sloupky z KB bloků, dřevěná výplň

• zpevněné plochy, vjezd na komunikaci, stání pro auto

Umístění stavby na pozemku:

• parc. Č. 1402/8, 1402118, 1402/30, 1402135 v katastrálním území Vrábče.

Určení prostorového řešení tavby:

• dle výkresu situace v měřítku 1: 250.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

• katastrální území Vrábče.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna dle výkresu ituace v měřítku I :200, který vypracoval Ing. Ladislav Nováček
(ČKAIT - 0101493), který ob ahuje současný stav území se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Stavba bude umístěna v souladu grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku kata trální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb.

3. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vla tní pozemek parc. Č. 1402130
v k.ú. Vrábče.

4. Za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace
pro stavební povolení. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o tavební povolení.

5. Podle předložené žádosti bude likvidace dešťových vod zajištěna vsakovací jímkou. Podle § 21 od t.
3 vyhlášky Č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území - vsakování dešťových vod
na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného
domu - reakci nejméně 0,4 ( plnění požadavku bude doloženo výpočtem).

6. Při stavbě budou dodržena u tanovení 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.22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

7. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. Žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu prodloužení vodovodního Fadu žadatel podá na příslušný vodoprávni úřad -
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí.

8. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude kromě architektonické části obsahovat
i výkresy elektroinstalace, vody, kanalizace a topení a dalších rozvodů, jichž se budou úpravy areálu
týkat.

9. 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 tanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí
a zařízení, na které bude stavba napojena nebo které bude navrhovaná stavba přípojkami křížit.

10. Vzhledem ke zvýšenému vý kytu radonu v podloží stavby, je nutné provést ochranná opatření proti
pronikání radonu z podloží do objektu, dle ČSN 730601 - Ochrana staveb proti pronikání radonu
z podloží. V projektové dokumentaci bude návrh opatření proti pronikání radonu z podloží stavby.
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II. Stavba bude prováděna v souladu e Závazným stanoviskem - souhlasem s trvalým odnětím
půdy ze zemědělského půdního fondu, které dne 3.3.2010 pod zn. OOŽP/184S12010IMar udělil
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí souhlas s trvalým odnětím
o výměře 0,0389 ha na pozemku parc. Č. 1402130 dle K - (trvalý travní porost) a o výměře 0,0031
ha na pozemku parc. Č. 1402/18 dle KN - (trvalý travní porost) pro realizaci stavby: rodinného domu
v katastrálním území Vrábče.

12. V prostoru křížení inženýrských sítí budou zástupci maj itelů dotčených sítí přizváni k záhozu.
O převzetí bude proveden zápi do stavebního deníku.

13. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající
z vyjádření E.O Distribuce, S.LO., (elektrická íť) Če ké Budějovice ze dne 12.10.2009.
zn.: Z8S83 - ZOS0931323.

14. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající
z vyjádření společnosti VAK JČ a.s., České Budějovice ze dne 2.12.2009, zn.: 32062/10931776
a vyjádření společnosti ze dne 28.4.2010, zn.: 34824/2010.

15. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající
z vyjádření společnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., ze dne 5.10.2009,
zn.: 1I8948/09/CCB/000.

16. Sjezd na komunikaci bude umístěn na pozemku parc. Č. 1402/30 k.ú. Vrábče, souhla o napojení
na komunikaci vydal Obecní úřad Vrábče, dne 21.10.2009.

17. Do projektové dokumentace pro tavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající
z vyjádření Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí, zejména
oddělení vodního hospodář tví, ochrany zemědělského půdního fondu a odpadového hospodářství,
ze dne 6.4.2010, zn.: 00ŽP/21 54/20 IO/Ko.

18. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Albert Brutov ký, nar. 13.3.1976, Josefy Kolářové 121993,370 11 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 8.3.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 6.5.2010 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 8.6.2010, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.

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

Stanoviska a vyjádření sdělili:
• E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 12.10.2009, zn.: 28583 - 2050931323.
• E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne 26.10.2009, zn.: 7302/09.
• E.ON Česká republika, s.r. o. - stanovisko k žádosti o pripojeni k distribuční soustavě

č. 700181065000010 - zrizen! nového odběrného místa.
• VAK JČ, a.s. ze dne 2.12.2009, zn.: 32062/10931776 a vyjádreni společnosti ze dne 28.4.2010,

tn.: 34824/2010.
• Telefónica 02 Czecb Republic, a.s. ze dne 5.10.2009, zn.: 118948/09/CCB/000.
• Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostredi ze dne 6.4.2010,

zn.: OOŽP/2154/201 O/Ko.
• H2S Jihočeského kraje ze dne 9.3.2010, m.: HSCB-ll04-2/2010 KŘ.
• Obecní úrad Vrábče ze dne 21.10.2009.
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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, kteli budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle .§ 85, odst 1 a), b) stavebního
zákona:

Albert Brutovský nar. 13.3.1976 Jo efy Kolářové 12/993,370 11 České Budějovice
Obec Vrábče, 37001 Vrábče 33

Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle §85, odst 2 stavebního zákon.a se
rozhodnutí ve věci doručuje veřejnou vyhláškou:
Obec Vrábče, 37001 Vrábče 33
Jana Karlíčková, K. Štěcha 18/1221,37005 České Budějovice
Marcela Chromá, Koroseky 11 37001 Vrábče
Jan Rytíř, Cihelny 12,36464 Karlovy Vary
Vlastimil Kouba Třísov 26, 38203 Holubov
Marta Fixová, Otavská 611062,370 11 České Budějovice
Marta Znamenáčková, Letní 737,373 82 Boršov nad Vltavou
Jan Píša, Na Výsluní 298,38203 Křemže
Jiří Píša, Doudleb ká 7/1090, 370 08 České Budějovice
Ludmila Hálová, Kroclov 8 37001 Vrábče
Bc. Anna Brutovská, Kroclov 8, 37001 Vrábče
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 2/12,37080 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266 14022 Praha 4
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 612152, 37049 České Budějovice

Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Podle tohoto ustanovení účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, dále osoby, jejichž vlastnická
nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sou edních pozemků a staveb na nich, mohou
být rozhodnutím přímo dotčena. Z citovaného u tanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního
úřadu je v územním řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které
přísluší provést stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu.Na podkladě uvedených
skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné
věci. Účastníkem řízení jsou rovněž vlastníci vedení technické infrastruktury, na které se stavba napojuje
a kteří jsou stavbou dotčeni.

Vypořádání s návrhy a námitkami úča tníků:

• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

• Bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeními úča tníkll k podkladllm rozhodnutí:

• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do IS dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v
Če kých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání e podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. epodá-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
speciálnímu stavebnímu úřadu.

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

Ing. Vlastislav Eliáš
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.

~V .Zl~ť- jé(él
Vyveseno dne: . Sej muto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a ejmutí oznámení.

,j.,//j/ • •. j~- v RI/ /rh-
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne I L.6.20 I O.

ostatní se žádostí o vYVěšení pro doručení účastn(kům N~ení:
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV -UD - Úřední de ka, - zde -
- se žádostí o zverejněni na úredni desce po dobu 15 dnů, vyznačení dala vyvěšení a sejmutí a vrácení

zpět stavebnímu úradu
JObecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33, Vrábče, 370 01 České Budějovice I

- se žádostí o zverejněni na úiedni desce po dobu 15 dnů, vyznačení dala vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úradú a současně o zverejněni způsobem umo~i7ujícím dálkový pristup
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Obdrží:
navrhovatelé - zpln. zástupce (dodejky)
účastnika řízení dle §85 odst. 1 písmo a) zákona č.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu
(stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Jarmila Bíňovcová. Dlouhá č.p. 251/4, 373 71 Rudolfov

úča tník řízení dle §85 od t. 1písmo b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a tavebním řádu
( tavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písmo a) - b) stavebního zákona, kterým se oznámení podle
§ 87 odst. 1 stavebního zákona - oznamuje "veřejnou vyhláškou"
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp
Jana Karlíčková, K. Štěcha č.p. 1221/18, Če ké Budějovice 2,37005 České Budějovice 5
Marcela Chromá, Koro eky č.p. 11, Vrábče, 37001 České Budějovice 1
Jan Rytíř, Cihelny č.p. 12, Karlovy Vary, 364 64 Bečov nad Teplou
Vlastimil Kouba, Třísov č.p. 26, Holubov, 38203 Křemže
Marta Fixová, Otavská č.p. 1062/6, České Budějovice 2,370 11 České Budějovice 11
Marta Znamenáčková, Letní č.p. 737, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou
Jan Píša, a Výsluní č.p. 298, 38203 Křemže
Jiří Píša, Doudlebská č.p. 109017, České Budějovice 6,37008 Če ké Budějovice 8
Ludmila Hálová, Kroclov č.p. 8 Vrabče, 37001 České Budějovice 1
Bc. Anna Brutovská, Kroclov č.p. 8, Vrabče, 37001 České Budějovice I
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s., IDDS: jtygx2n
Telefónica 02 Czech Republic, a .. , IDDS: d79ch2h
E.ON Če ká republika, S.r.O., IDDS: 3534cwz

dotčené orgány:
Obecní úřad Vrábče, IDDS: sjpbipp
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c


