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Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 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 posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
19.3.2010 podal

E.O Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice, v
zastoupení
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2152, 370 49 České Budějovice, zastoupení
Jiřík&syn, Smetanova 622, 373 44 Zliv

(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

Vrábče Zastávka, p. Tichý, kabel NN (úprava stávající sítě a nové kabelové vedení)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 533/33 (trvalý travní porost), 3181/11 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), 3338/1 (ostatní plocha, o tatní komunikace) v katastrálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:
Rozšíření sítě za účelem umístění nového kabelového vedení NN pro napojení nového
odběmého místa elektrické energie na rozvod NN provedené z části úpravou stávaj ící sítě NN
výměnou kabelu a z části novým kabelovým vedením

Umístění stavby na pozemku:
Výměna stávajícího kabelového vedení NN bude provedena na pozemcích p.č. 3381/1 a p.č. 3181/11
v k.ú. Vrábče.
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Stavba nového kabelového vedení
Vrábče.

bude umístěna na pozemcích p.č. 3181/11 a p.č. 533/33 v k.ú.

Určení prostorového rešeni stavby:
Stávající kabel 4x16 AYKY vedený z pilíře N01 u cesty do pilíře N03 a dále k chatám e
v části k úrovni pilíře 03 nahradí novým 4x95 NAYY. Trasa výměny v trase stávajícího kabelu,
vč. Využití stávající chráničky pro křížení místní komunikace. Opačný konec se pak odpojí v pilíři
N03 u č.p. 152.
Nová trasa vede podél místní cesty s ukončením v novém pilíři N02 na pozemku p.č. 533/33 v k.ú.
Vrábče u vjezdu na pozemek. Do pilíře se pak zapojí stávající kabel 4x16 AYKY vedený podél
k č.p. 152 a dále k chatám po přerušení a naspojkování.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Katastrální území Vrábče

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

J. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 533/33 a parc. Č. 3] 81/11 a parc.č. 3338/1 v katastrálním
území Vrábče, jak je zakre leno v situačním výkresu v měřítku I : 500. V situačním výkresu je
umístění všech staveb a jejich vazeb na okolí vyznačeno. Tento ituační výkres umístění stavby je
součástí dokumentace návrhu na umístění stavby.

III. Stanoví podmínky pro provádění stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro

technologické zařízení staveb Ing .. Jan Staněk ČKAIT - O 101271 datum vyhotovení projektové
dokumentace 01/2010; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných
činností ve výstavbě, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Jméno (název) a adresu
(sídlo) stavebník oznámí stavebnímu úřadu před započetím prací.

3. V prostoru křížení přípojky s inženýrskými sítěmi budou zástupci majitelů dotčených sítí přizváni k
záhozu. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.

4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými
inženýry.

5. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňujfcí jejich
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za pří lušného dozoru
příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozern. O převzetí bude proveden-
zápis do stavebního deníku.

6. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do
kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.

7. Veškerá narušená veřejná prostranství budou do kolaudace stavby uvedena do původního stavu.
8. O povolení záboru a zvláštního užívání veřejného prostranství (chodníku) a místní komunikace

požádejte nejméně 30 dnů před zahájením příslušných prací u místně příslušného obecního úřadu.
9. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či

jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které
umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti
bude staveniště řádně o větleno.

10. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. Č.

185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. MŽP Č. 383/2001 Sb. o
podrobno tech nakládání s odpady.

11. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č.

148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve "Vyjádření Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Českých Budějovicích" ze dne 14.10.2009 č.j. NPÚ-331/8190/2009 Mgr.
Havlice : * Pokud bude při realizaci stavby učiněn archeologický nález, musí být dle § 23 zákona č.
20/1987 Sb. podáno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR.

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve "Stanovisku Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. České
Budějovice" ze dne 15.10.2009 pod zn.311741l0928605 Ružbatská Zuzana.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Telefonica 02 Czech republic, a.s. o existenci sítě
elektronických komunikací ze dne 14.10.2009, č.j.: 122803/09/CCBIM00.

15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření E.O Česká republika, s.r.o. o existenci zařízení
distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 6.1..2010 zn. D8583-Z051000375 Dana Štochlová; a ve
vyjádření E.ON Česká republika Správa sítě plyn o existenci plynárenského zařízení s.r.o. ze dne
9.11.2009 zn. 7548/09 Václav Andrle.

] 6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, tzn. zákon 30912006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zaj ištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějšfch požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a zákon č. 26212006 Sb., zákoník práce.Bude-li stavba prováděna více
zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu
na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb.
určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský
kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21,37006 České Budějovice.

17. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro
navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané
existence splní požadavky na mechanickou odolno t a tabilitu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

18. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním
úřadem v územním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle §
6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 5 k této vyhlášce.

19. Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhlášky č.26812009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravuj ící požadavky na provádění staveb, včetně příslušných norrnových hodnot
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.2211997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

20. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat
ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 2011987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby
přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ú tavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. .

21. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen podle
zákona č. 20/1987 Sb. oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě
archeologickému ústavu. Musí být dodrženy požadavky ustanovení § 176 stavebního zákona.

22. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit pří unovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. esmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

23. Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude volen tak. aby byla zajištěna průjezdnost a
únosnost komunikace pro potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a vozům rychlé lékařské
pomoci k okolním objektům a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů a na
pozemky.



Č.j. SU/2504/2010 Br str. 4

24. Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně,
včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být při realizaci stavby respektovány.

25. Stavebník při realizaci této stavby bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů dotčených
nemovitostí.

26. Budou dodrženy podmínky uvedené ve Vyjádření Magistrátu města Odboru životního prostředí ze
dne 20.10 ..2009, pod zn. OOŽP/928612009/Kre v plném rozsahu:

• Z hlediska vodního hospodářství dle zákona Č. 25412001 Sb., o vodách v pl.znění: * Záměr se
nedotýká zákona o vodách.

• Z hlediska oddělení ochrany přírody a kraj iny dle zákona č.114/1992 Sb. v pl. znění: * Bez
připomínek.

• Z hlediska oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu dle zákona Č. 334/1992 Sb. o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) * Stavební a
výkopové práce je nutné provádět tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním
krytu došlo k co nejmenším škodám. Po skončení prací je nezbytné uvést dotčené plochy do
původního stavu - § 8 odst. 2 zákona.

• Z hlediska lesního hospodářství dle zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. *
Navržená stavba se nachází ve vzdáleno ti do 50 m od okraje lesa. Je nutno podat na oddělení
ochrany lesa žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby podle § 14 odst. 2 lesního
zákona s těmito náležitostmi:
1. snímek katastrální mapy se zákresem. Snímek musí obsahovat parcelní čísla dotčených

pozemků určených k plnění funkcí lesa.
2. výpis z katastru nemovitostí.
3. vyjádření příslušného odborného le ního ho podáře (Lesy České republiky, .p. Lesní správa

Český Krumlov, Lesní 167, 38101 Český Krumlov.
4. případnou plnou moc od investora pro za tupování.

• Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech v pl. znění:*
Souhlasíme při plnění zákonných podmínek z hlediska odpadového hospodářství, patřičného
vedení evidence odpadů vzniklých stavební činností a nakládání s nimi. Musí být součástí
projektové dokumentace.

• Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona Č. 8612002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů v pl. znění. Záměr se nedotýká tohoto zákona.

27. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Odboru životního
prostředí České Budějovice ze dne 5.11. 2009 pod zn. OOŽP/l 030812009/SI, ve kterém uděluje podle §
14 odst. 2 lesního zákona souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby .Vrábče Zastávka, Tichý,
kabel NN", jímž dojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí le a p.č. KN 498/1 a p.č. 545/1
v k.ú. Vrábče ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa za předpokladu dodržení níže uvedených
podmínek, jejichž dodržení zabezpečí investor stavby:

• Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa a
bez zásahu do kořenových systémů lesních porostů.

• Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí
lesa uvedených v § 13, v § 20 a § 22 lesního zákona. Mu í být dodržovány předpisy požární ochrany.

• Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa v jejich nadzemní ani podzemní čá ti,
nebude omezena hospodářská činnost v lesních porostech. Dojde-Ii při zřizování stavby k poškození
okolních porostů nebo lesních pozemků, je investor povinen uvé t terén do původního stavu,
popřípadě nahradit vzniklé škody.

• Nepovoluje se kladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno žádné zařízení, ani dočasná
stavba, související s výše uvedenou stavbou vrtané studny na pozemku p.č. KN 655/32 v k.ú.
Dehtáře u Českých Budějovic.

• Případné škody na majetku investora (uživatele stavby způsobené pádem stromů, větví, zastíněním a
ostatními vlivy způsobenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa a lesními porosty nebudou
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uplatňovány vůči vlastníkovi / uživateli lesa, investor/uživatel stavby nebude požadovat odstranění
veškerých odpadů vznikajících v lesním porostu.

• Investor /uživatel stavby nebude požadovat odkácení lesního porostu v souvislosti s realizací stavby,
ani v budoucnu při jejím užívání, nebude požadováno omezení pozemků určených k plnění funkcí
lesa ani jejich částí v plnění funkcí lesa.

28. Budou dodrženy podmínky uvedené v Závazném stanovisku Lesů České republiky, s.p. Lesní správa
Český Krumlov, Domoradice, Lesní 167, 381 01 Český Krumlov ze dne 27.10.2009 č.j.:
690/202/84/556.4/09 pan Kadič.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Uvedená stavba nového kabelového vedení (kabelová přípojka), je stavba podle § 104 odst. 2 písmo h)
stavebního zákona, k jejímuž provedení postačí vydání územního rozhodnutí o umístění stavby , ve
kterém tavební úřad stanovil podmínky pro provádění stavby. Stavební úřad již nevyžaduje oznámit
ohlášení provedení stavby ani vydání stavební povolení. Dle § 119 stavebního zákona lze započít s
užíváním této stavby bez povinnosti oznamovat užívání stavebnímu úřadu. Stavebník zajistí, aby
před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními
předpisy:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti
stavebnímu povolení stavebnímu úřadu a ověřené projektové dokumentaci

b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby

c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby
d) protokol o zaměření geodetické polohy stavby zpracovaný oprávněnou osobou a zamereru

skutečného provedení stavby, jehož součástí bude vyznačení vlastnických hranic parcel a jejich
čísel.

e) protokol o vytýčení stavby
f) revizní zprávu elektroinstalace
g) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby
h) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán
i) doklad prokazuj ící shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ )56 stavebního

zákona) dle zákona č.2211997 Sb. a nařízení vlády Č. 16312002 Sb. ač. 190/2002 Sb. a prohlášení
zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o
jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o
shodě

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jiřík&syn, Smetanova 622, 373 44 Zliv

Odůvodnění:

Dne 1.12.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení. Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 87 odst. I stavebního zákona oznámil
zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. I stavebního zákona jednotlivě a
účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 10.6..2010, o jehož výsledku byl
epsán protokol.

Stavební úřad stanovil na žádost žadatele, že k provedení stavby nebude vyžádovat ohlášení anebo
stavební povolení. Stavební úřad podle § 78 od t. 2 stavebního zákona upustil v územním rozhodnutí od
dalšího povolování příslušné jednoduché stavby uvedené v § 104 odst. 2 písmene h) tj. přípojky
neuvedené v § 103 odst. 1 pí m. b) bod 8 (přípojky v délce do 50 m) s tím, že stanovil ve výroku
územního rozhodnutí podmínky pro provedení záměru, a to v roz ahu srovnatelném s podmínkami
stavebního povolení. Stavební úřad zároveň stanovil podmínky pro užívání stavby. Stavební úřad
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vyhodnotil požadavky ochrany veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů zakotvených v
Závazných stanoviscích dotčených orgánů, ve Vyjádřeních vlastníků sítí technické infrastruktury a
ostatních, přihlédl k ochraně práva právem chráněných zájmů účastníků řízení a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §
86 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpi y
vydanými kjejich provedení a zvláštními předpisy.

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

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla předložena dokumentace, která je zpracována v souladu
s územně plánovací dokumentací. Předložená projektová dokumentace je přehledná, úplná a byla
zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, které jsou uvedené v části II. tohoto
rozhodnutí. Dokumentace stavby v odpovídající míře splňuje obecné požadavky na výstavbu, jak jsou
vyjádřeny ve Vyhlášce Č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Při hodnocení předložených
podkladů dospěl Stavební úřad k závěru, že tyto vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Dokumentace stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje požadavkům
vyhlášky č. 269, kterou se mění vyhláška Č. 50112006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Záměr je v souladu s cíli a záměry územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

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

Umístění stavby je v souladu e schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili:
E.O -eská republ ika. elektrická síť s.r.o .. ze dne 6.1.20 IOpod zn. D8583-Z051 00037:'\
E.ON Česká Republ ika, s.r.o .. Správa sítč plynu. ze dne 9.1 1.2009 pud zn. 75..J.8/09
VAK JČ. ČEVAK a.s. ze dne 15.10.2009 pod zn. 31174/1 0928605
Telcfónica 02 Czcch Republic. a.s. ze dne 14.10.2009 pod zn. 122803/09/CCB/MOO
Magistrát mé. ta České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 20.10.2009 pod zn.
00ŽP/9286120091Kre a ze dne 5. I 1.2009 zn. OOŽP/ I030Rn009/SI.
Lesy ČR. _.p.. Lesní správa Český Krumlov, Lcxní 167, Če:-.kýKrumlov ze dne 27.10.2009.
čj. :690/202/84/556.4/09.

Stavební úřad zajistil vzájemný oulad 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.

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

Účastníci řízení - další dotčené o oby:
Tomáš Jirgl, Vrábče 42, 373 82 Vrábče
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Boženy ěmcové 2112,37080 České Budějovice
Obec Vrábče, 37001 Vrábče 33
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 612151,37149 České Budějovice
E.ON Česká republika, S.r.o., F.A. Gerstnera 6/2152,37049 České Budějovice
Jaroslav Klimeš, Rybářská 2321/59,37010 České Budějovice
Milada Klimešová, Rybářská 2321/59,37010 České Budějovice
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

ebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. I písmo a) jsou žadatelé, účastníkem řízení podle
ustanovení § 85 odst. 1 písmo b) je obec -Vrábče, na jejímž území se má 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 pří luší vlastníkům pozemků nebo stavby na pozemku
parc. č. 533/33, 3181/11, 3338/1 v k.ú. Vrábče na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a
osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich ( pozemek parc.č. 498/8, 533/20 v k.ú. Vrábče) 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 a na které se stavba napojuje.

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 tejnopisů, 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 tmvodu 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.

Stavební úřad stanovil na žádost žadatele, že k provedení stavby nebude vyžádovat ohlášení anebo
stavební povolení. Stavební úřad podle § 78 odst. 2 stavebního zákona upu til v územním rozhodnutí od
dalšího povolování příslušné jednoduché stavby uvedené v § 104 odst. 2 písmene h) s tím, že stanovil ve
výroku územního rozhodnutí podmínky pro provedení záměru, a to v roz ahu srovnatelném
s podmínkami stavebního povolení. Stavební úřad zároveň stanovil podmínky pro užívání stavby.

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 (ana úřední desce obceVrábče). 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 způ obem umožňující dálkový přístup.

vV ~( P. ~~(OVyveseno dne: Sejmuto dne: .

) .,: ~{- Y ~(r';;h'-I (/ ~ 1(.( 1 \ t: 1-<.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
Jiřík&syn, IDDS: g7wdz9r

Účastník řízení dle u tanovení § 85 odst. 1 b)obec, na jejímž území e má záměr uskutečnit
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp

dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí

ostatní
Lesy České republiky s.p.,Le ní správa, Le ní 167, Domoradice, 381 O 1 Český Krumlov
Národní památkový ústav ú. p. Če ké Budějovice, nám. Přemy la Otakara II. 34, 37001 České
Budějovice 1

Ostatní se žádostí o vyvěšení na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a na úřední desce
obce Vrábče pro doručení účastníkům řízení a současně o zveřejnění způsobem umožňujici dálkový
přístup
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV -UD - Úřední deska, - zde -
t5?bec Vrábče, Vrábče 33, 37001 České Budějovice

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2, kterým se toto oznámení doručuje veřejnou
vyhláškou:

Tomáš Jirgl, Vrábče 42 373 82 Vrábče
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 2/12,37080 České Budějovice
Obec Vrábče, 37001 Vrábče 33
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266 14022 Praha 4
E.ON Česká Republika, S.r.O., Správa ítě plynu, F. A. Gerstnera 6/2151, 371 49 České Budějovice
E.ON Česká republika, S.r.O.,F.A. Gerstnera 6/2152, 37049 České Budějovice
Jaroslav Klimeš, Rybářská 2321/59 37010 České Budějovice
Milada Klimešová, Rybář ká 2321/59, 37010 České Budějovice


