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ROZHODNUTÍ
ZEMNÍ ROZHODNUTÍ

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 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
12.7.2010 podal

Zdeněk Kubata, nar. 28.8.1963, Vrábče 8, 370 01 Vrábče,
kterého zastupuje Ing. Karel Masopust ST ING - stavební inženýring, IČ 12917401,
Rudolfovská 60/151,37001 České Budějovice

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

1. 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

REVITALIZACE VOD ÍHo REŽIMU 2 RYB ÍKY, TŮ v KA, ÚPRAVA VODNÍHO TOKu

VRÁBČE

(dále jen" tavba") na pozemku parc. Č. 681/2 (vodní plocha).parc. Č. 681/3 (trvalý travní porost), parc.
č.681/8 (trvalý travní porost), parc. č.681 / 17 (trvalý travní porost), parc, Č. 685/2 (vodní plocha) parc. Č.

685113 (vodní plocha), parc. Č. 702 (trvalý travní porost) parc. č.705 (tr alý travní porost), parc. Č. 710/6
(trvalý travní porost), parc. č. 710/7 (trvalý travní porost), parc. č. 712 (trvalý travní porost), parc. č.

3274/3 (ostatní plocha), parc. č. 3274/19 (ostatní plocha), v katastrálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:

• Horní rybník o vodní ploše 28521112

• Dolní rybník o vodní ploše max. 4175 m2

• Tůňka o vodní ploše max. 1521112

• Úprava vodního toku - vytvoření nového meandrujícího koryta.
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Umístění stavby na pozemku:

• Dle výkresu situace v měřítku I: 1000.

Určení prostorového řešení stavby:

• Horní rybník s výškou hladiny vody 509 m. n. m.

• Dolní rybník s výškou hladiny vody 506,4 m. n. m.

• Tůňka o max. hloubce 0,8 m

• Úprava vodního toku - vytvoření nového meandrujícího koryta v délce 262 m a hloubce 0,6 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

• parc. Č. 681/2,68113,681/8, 6811l7, 685/2 685/13, 702, 705, 710/6, 710/7, 712,3274/3,3274/19 v
katastrálním území Vrábče.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umí těna v souladu se situačním výkresem v měřítku I: 1000, který vypracovala Ing.
Jana Máchová, ve kterém je zakreslen současný stav území v měřítku katastrální mapy a stavební
pozemek, s požadovaným umístěním tavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Horní rybník bude umístěn ve vzdálenosti 1,55
m od společné hranice pozemků parc.č. 705 a 694 k.ú. Vrábče, dolní rybník bude umístěn ve
vzdálenosti 10,5 rn od společné hranice pozemků parc. Č. 702 a 3274/3 k.ú. Vrábče, tůňka bude
umístěna ve vzdálenosti 5,0 m od společné hranice pozemků parc. Č. 710/7 a 710/1 k.ú. Vrábče.

') Dle vyjádření společnosti ČEVAK, a.s., České Budějovice ze dne 3.8.2010 zn. 010010003879 bude
doložen ke stavebnímu řízení souhlas vla tníka vodovodního řadu na pozemku parc. Č. 681/1 k.ú.
Vrábče.

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy, s.p., České Budějovice ze dne 9.6.2010 zn.
29908/2010-142Ie: Při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku závadnými látkami ani jiným
stavebním materiálem. Ke stavbě je nutný ouhlas správce vodního toku (mel. zařízení). V dalším
stupni PO bude uveden návrh na zařazení rybníků do kategorie z hlediska rybářského hospodaření a
z hlediska TBD.

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Vltavy
Rudolfovská 80, České Budějovice, ze dne 4.8.2010 pod zn. opv/ck/367/2010: Před vydáním
stavebního povolení musí být uzavřena mlouva mezi investorem a ZVHS o vypořádání zrušené
části HOZ (hlavní odvodňovací zařízení).

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu mě ta České Budějovice, odboru
ochrany životního prostředí ze dne 29.6.20 10 zn. oožp/5940/20 I O/mar:

Odbor ochrany životního pro tředí Magistrátu města České Budějovice, oddělení ochrany ZPF
uděluje souhlas s trvalým odněnírn půdy ze ZPF o výměře O, 0763 ha na části pozemku KN 702 -
trvalý travní porost, o výměře O, 2216 ha na části pozemku KN 681/3 - trvalý travní porost, o
výměře O. 0065 ha na části pozemku K 681/17 - trvalý trávní porost, o výměře O, 1078 ha na části
pozemku K 705 - trvalý travní porost, o výměře O, 1774 ha na části pozemku K 712 - trvalý
travní porost, o výměře O, 0070 ha na čá ti pozemku KN 710/6 - trvalý travní porost o výměře O.
0419 ha na části pozemku K 710/7 - trvalý travní porost, o celkové výměře O. 6385 ha na realizaci
stavby revitalizace vodního režimu v k.ú. Vrábče na základě zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 9 odst. 6 za předpokladu, že při realizaci jmenované
stavby zajistí investor splnění následujících podmínek: Před započetím prací na pozemcích budou v
terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme potřebná opatření vedoucí k respektování
hranic povoleného záboru dodavateli stavby a zamezí poškozování okolních pozemků náležejících
do ZPF. U odnímané půdy zajistí na svůj náklad ve smyslu ust. § 8 odst. I písmo a) zákona provedení
skrývky v mocno ti 20 cm z celé plochy 0,6385 ha a její následné rozmístění a rozprostření. O
činno tech souvi ej ících e skrývkou. jej írn doča ným uložen ím, ošetřován ím a využitím bude veden
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protokol (prcovní deník), v němž budou váděny skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhl. MŽP č. 1311994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Deník bude při kontrole dodržování podmínek
souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF. Z celkové plochy ha trvale odiíaté ze ZPF bude provedena
skrývka kulturních vrstev půdy o objemu 1277 rn'. Část získaného množství skryté zerniny
v mocnosti 877 m3 bude použita k ozelenění břehů nově vybudovaných rybníků a tůně, část skryté
zeminy v mocnosti 400 m3 bude využita ke zvýšení kulturní vrstvy půdy na částech výše uvedených
pozemků, které zůstávají v ZPF a budou nadále zemědělsky využívány a obhospodařovány. Skrytá
zemina bude před zpětným využitím uložena na odnímané ploše nebo na plochách ostatních v těsné
blízkosti staveniště a bude zabezpečena a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení
stavební činností erozí, zaplevelováním a zcizováním. Odvoz skyté zeminy a její rozprostření na
plochách k tomu určených bude investorem dokončeno na vlastní náklady nejpozději do doby
kolaudace stavby. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních
pozemcích, zaj istí stavebník na svůj náklad provedení nápravných opatření včetně zaj ištění funkce
meliorační soustavy podle pokynů Zemědělské vodo hospodářské správy. Investor i dodavatelé učiní
příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský
půdní fond ajeho vegetační kryt.

6. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádo ti o stavební povolení. Po právní moci tohoto
rozhodnutí podá stavebník žádost o tavební povolení na Odbor ochrany životního prostředí
Magistrátu mě ta Če ké Budějovice.

7. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace pro
stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu, stanovené vyhláškou č.
50 I /2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.
268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

8. 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 stanovi ka a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí a
zařízení, na které bude stavba napojena nebo které bude navrhovaná stavba křížit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Zdeněk Kubata, nar. 28.8.1963, Vrábče 8, 370 01 Vrábče

Odůvodnění:

Dne 12.7.20 IO podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 11.8.20 IO zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 21.9.2010, 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 dělili:
E.O Česká republika, s.r.o., ze dne 28.6.20 IO pod zn. d8583-z051 O1947
ČEVAK, a.s., České Budějovice ze dne 3.8.2010 zn. 010010003879
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 2.6.2010 pod zn. 67819/10
Obecní úřad Vrábče ze dne 7.6.2010 a 13.8.2010
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního pro tředí 1.7.20 IO zn. oožp/523 1/201 O/urb
a ze dne 29.6.2010 zn. oožp/5940/20 I O/mar
Magistrát města České Budějovice - odbor územního plánování, a architektury, ze dne 1.7.2010 pod zn.
oúpa/o-I778/2010/am-v
KHS Jihočeského kraje pod zn. 3352/1 O/hok.cb ze dne 15.6.20 IO
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství ale nictví, Č. Budějovice, ze dne
11.6.20 IO pod zn. kujck 19635/20 I0/ozzI/2/zou
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Povodí Vltavy, s.p., Če ké Budějovice ze dne 9.6.2010 zn. 29908/2010-142Ie
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Vltavy, Rudolfovská 80 Če ké Budějovice, ze dne
4.8.20 IO pod zn. opv/ck/367/20 IO

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.

Stanovení okruhu účastníků
Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad přihlížel k ustanovení § 85 tavebního zákona. Podle
tohoto ustanovení bylo postavení účastníka řízení přiznáno navrhovateli a majiteli pozemků parc. Č.

3274/3 a 681/8 a dále vlastníkům sou edních pozemků parc. Č. 681/1,694,697,710/1,710/8,3274/4,
3274/13 k.ú. Vrábče a správcům technické a dopravní infrastruktury. 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.

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

Zdeněk Kubata nar. 28.8.1963, Vrábče 8,37001 Vrábče
Obec Vrábče, /DOS: sjpbipp

Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle § 85, odst. 2 stavebního zákona:
Jan Švanda Vrábče č.p. 19,37001 České Budějovice I
František Trs, Vrábče č.p. 2. 370 O I České Budějovice 1
Obec Vrábče. /DOS: sjpbipp
Telefónica 02 Czech Republic a.s., IDOS: d79ch2h
ČEV AK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Povodí Vltavy s.p. Závod Horní Vltava, IDO : gg4t8hf
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Pracoviště České Budějovice,
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice 1

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 tejnopisů, 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.
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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 ' odle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí o do u trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.
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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.
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Razítko:rOdPiS 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 dne 21.9.20 IO.

Obdrží:

navrhovatelé - zpln. zástupce (dodejky)
Ing. Karel Masopust STlNG - stavební inženýring, Rudolfovská č.p. 151/60,370 ° I České Budějovice 1

ostatní účastníci (dodejky)
Obec Vrábče, roDS: sjpbipp

Ve smyslu ustanovení § 92 odst.3 doručuje tavební úřad územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným
v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Jan Švanda, Vrábče č.p. 19, 370 O 1 České Budějovice 1
František Trs, Vrábče č.p. 2, 370 O I České Budějovice J

Obec Vrábče, !DOS: sjpbipp
Telefónica 02 Czech Republic, a .. , roOS: d79ch2h
ČEVAK a.s., !DOS: 3ndg7rf
Povodí Vltavy s.p. Závod Horní Vltava, !DOS: gg4t8hf
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Pracoviště České Budějovice, Rudolfovská
80,37021 České Budějovice 1

dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
KHS Jihočeského kraje, roOS: agzai3c
Obecní úřad Vrábče, !DOS: sjpbipp
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žádostí o vyvěšení na úřední desce
Magistrát města - odbor vnitřních věcí, OVV-UD - Úřední de ka
Obecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33, 370 01 České Budějovice I

Příloha - situace umístění stavby na podkladu katastrální mapy v měřítku 1: 1000, obsahující umístění
stavby s vyznačením vazeb účinků a vlivů na okolí.
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