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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHOD TÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo 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
28.6.2010 podala společnost

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice,
kterou zastupuje E.O Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A. Gerstnera 6/2151, 37049
České Budějovice,
kterou zastupuje PRO 22 v.o.s., IČ 62522108, Čechova 59,370 65 České Budějovice

(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

KABELOVÉ VEDENÍ, P. SOUKUP, SB-4809-532

VRÁBČE, KROCLOV

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 1402/14 (trvalý travní porost), 328 111(ostatní plocha),
3282/1 (ostatní plocha), 3282/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Vrábče

Druh a účel umisťované stavby:
Kabelové vedení za účelem dodávky el. energie

Umístění stavby na pozemku:
Dle výkresu situace v měřítku 1:500

Určení prostorového řešení stavby:
kabelové vedení el. energie kabelem NA YY 4x150 mrrr' o délce 124 m ukončené v novém pilíři
SSIOllKK na pozemku parc. č. 1402114 k.ú. Vrábče.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
parc. č. 1402/14,3281/1,3282/1,3282/5 v katastrálním území Vrábče.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který vypracoval Ing. Josef Št'astný, a
Vyhlídce 4, 373 16, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 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.

2. Po právní moci rozhodnutí si stavebník podá žádost o stavební povolení. Dodržení těchto podmínek
bude dokladováno v žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace stavby bude vypracována
oprávněnou osobou.

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na
výstavbu, stanovené vyhláškou Č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

4. 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 stanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí a
zařízení, na které bude stavba napojena nebo které bude navrhovaná stavba křížit.

5. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města České Budějovice, odbor ochrany a životního prostředí
zn. Ožp/1455/201 O/ko ze dne 15.3.2010: požadujeme dodržet ČSN 839061, popř. použít podvrt, dále
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 Č. 334/1992 Sb.

6. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města České Budějovice, odbor dopravy a silničního
hospodářství zn. Odash/I 0/1550/ba-mk ze dne 3.3.2010.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.O Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 28.6.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 9.9.2010, 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 a vyjádření sdělili:
E.O Česká republika, S.r.o., České Budějovice ze dne 22.2.2010 pod zn. D8583-z051 004661
E.O Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, České Budějovice, ze dne 19.3.2010 pod zn.
1787/10
ČEV AK a.s. (V AK JČ), České Budějovice, ze dne 6.5.2010 pod zn.35019/J 0947989
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., České Budějovice, ze dne 16.2.2010 pod zn. 18049/1 O/ccb/OOO
Obecní úřad Vrábče ze dne 3.6.2010
Jihočeské muzeum, České Budějovice ze dne 22.2.2010 zn. 20212010
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany a životního prostředí zn. Ožpll 455/20 1O/ko ze dne
15.3.2010
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství zn. Odash/10/1550/ba-
rnk ze dne 3.3.2010.
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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 stavebního zákona:

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice
Obec Vrábče, IDOS: sjpbipp

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

Jiří Soukup, Ke Školce č.p. 58, 373 82 Boršov nad Vltavou
Obec Vrábče, IDOS: sjpbipp
ČEVAK a.s., IDOS: 3ndg7rf
E.ON Česká republika, S.1'.O., IDOS: 3534cwz
Ing. Jan Perek, J. Š. Baara č.p. 1661/41, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Ing. Jan Patočka, U Staré pošty č.p. 144/8, Braník, 14700 Praha 47
Ing. Květoslava Remtová, Csc., Lucemburská č.p. 1591/5, Vinohrady, 13000 Praha 3
Petra Douchová, Homole č.p. 66, 370 01 České Budějovice 1
Zdeněk ovotný, Kroclov č.p. 3, Vrábče, 370 O 1 České Budějovice 1
Pavla Novotná, Kroclov č.p. 3, Vrábče, 370 01 České Budějovice I
Jana Cimerhanzlová, Zahrádky č.p. 279,38203 Křemže

Stanovení okruhu účastníků
Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad přihlížel k ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle
tohoto ustanovení bylo postavení účastníka řízení přiznáno navrhovatelům a vlastníkům pozemků a
nemovitostí parc. Č. 1402/14,3281/1,328211,3282/5 a dále parc.č. 1380/2,1293/2,39/3,3282/3,3282/6,
3282/2, 3282/4, 1402/13 v katastrálním území Vrábče. Obci Vrábče postavení účastníka vyplývá i
z ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona. V územním řízení je stavebním zákonem předepsán způsob
doručování písemností účastníkům dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou, účastníkům dle § 85 odst. 1
stavebního zákona se doručuje jednotlivě.

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. 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.



Č.j. SU/6048/2010 Sk str. 4

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.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřa u
České Budějovice

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání tavby či zařízení, ne Y -Ji z povahy věci k jejich konzumaci .
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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.

YY d ff}, ('(C
Vyveseno 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.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
PRO 22v.o.s., mDS: wzruudt

zastupuje: E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice
zastupuje: E.O Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice

účastník podle § 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Vrábče, IDOS: sjpbipp

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

dotčené orgány
Obecní úřad Vrábče, mos: sjpbipp
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství

S žádostí o vyvěšení na úřední desce
vObecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33, 370 01 České Budějovice 1

Magistrát města - odbor vnitřních věcí, OVV-UO - Úřední deska


