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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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
30.7.2010 podal

Radek Vojč, nar. 18.10.1981, Vrábče 59, 370 01 Vrábče,
kterého zastupuje Ing. Stanislav Hronek, nar. 25.3.1967, Otakarova 2/2696, 370 01 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

DOMOVNÍ ČOV U RODINNÉHO DOMU Č.P. 59

VRÁBČE

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 154/1 (zahrada), 154/2 (zahrada), 154/4 (zahrada) v katastrálním
území Vrábče.
Druh a účel umisťované stavby:

ová splašková kanalizační přípojka ON 150 mm svedená do domovní čistírny odpadních vod
(včetně napojení na el. energii) a dále do vodního toku včetně nového zaústění a zpevnění břehu
vodního toku za účelem odvedení splaškových z rodinného domu.

Umístění stavby na pozemku:
Dle výkresu situace v měřítku 1:200

Určení prostorového řešení stavby:
ČOV EK-S8
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
parc. č. 154/1, 154/2, 154/4 v katastrálním území Vrábče

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který vypracoval Ing. Václav Freudl, 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. Stavba domovní ČOV bude umístěna v osové vzdálenosti 4,0
m od společné hranice pozemků parc. Č. 154/1 a 3266/1 a v osové vzdálenosti 6,0 m od společné
hranice pozemků parc. Č. 154/1 a 154/3 k.ú. Vrábče.

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odbor ochrany životního
prostředí ze dne 30.9.2010 zn. oožp/7960/20 1O/urb: 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. 33411992
Sb.

3. Po právní moci tohoto rozhodnutí si stavebník podá žádost o vydání stavebního povolení na
příslušný vodoprávní orgán - Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí.
Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.

4. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
5. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na

výstavbu, stanovené vyh láškou 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.

6. 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.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Radek Vojč, nar. 18.10.1981, Vrábče 59, 370 OI Vrábče

Odůvodnění:

Dne 30.7.2010 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 7.10.2010, 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.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 2.7.2010 pod zn. d8583-z051 019770
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne 5.7.2010 pod zn. 4492/1 O
ČEVAK a.s. ze dne 30.7.2010 pod zn. 010010003711
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 11.6.2010 pod zn. 71935/1 O

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí ze dne 30.9.2010 zn.
oožp/7960/20 10/urb
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Vltavy, Rudolfovská 80, České Budějovice, ze dne
11.3.2010 pod zn.opv/cb/238/10
Obecní úřad Vrábče ze dne 5.5.2010
Stavební úřad zaj istil 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.
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Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle § 85, odst. 1 stavebního zákona:

RadekVojč,nar.18.10.1981, Vrábče59,37001 Vrábče
Obec Vrábče, 370 01 Vrábče 33

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

Ludmila Chromá, nar. 23.11.1945, Slavče 15,37001 Vrábče
Obec Vrábče, 370 01 Vrábče 33
Ing. Libor Večerek, nar. 25.3.1968, Družstevní 189,37367 Borek
Ing. Vladislava Večerková, nar. 14.10.1971, Družstevní 189,37367 Borek
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Pracoviště České Budějovice, Rudolfovská
80,37021 České Budějovice
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Boženy ěmcové 2112, 37080 České Budějovice

Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad přihlížel k ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle
tohoto ustanovení bylo postavení účastníka řízení přiznáno navrhovateli, obci, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn, dále vlastníkům pozemků parc. č. 154/3, 154/6, 308/18, 308/33 a 3266/1
k.ú. Vrábče a správcům inženýrských sítí a toků. Stavební úřad v územním řízení doručoval účastníkům
řízení veřejnou vyhláškou.

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-Ii 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-Ii sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

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

Ing. Vlastislav EI iáš
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 -fC" II" 2r?((!Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

/I~ftJ v

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 dne 7.10.2010.

Obdrží:

navrhovatelé - zpln. zástupce (dodejky)
ing. Stanislav Hronek, Otakarova č.p. 2696/2, 370 O 1 České Budějovice 1

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

ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85 odst. 2 písmoa)- b) stavebního zákona, kterým se doručuje
"veřejnou vyhláškou":
Ludmila Chromá, Slavče 15, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Obec Vrábče, rnos: sjpbipp
Ing. Libor Večerek, Družstevní č.p. 189,37367 Borek
Ing. Vladislava Večerková, Družstevní č.p. 189,37367 Borek
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Pracoviště České Budějovice, Rudolfovská
80, 370 21 České Budějovice 1
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., 100S: jtygx2n

dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Obecní úřad Vrábče, roOS: sjpbipp

ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení Účastníkům Nzení:
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UO - Úřední deska, - zde-
- se žádostí o zverejněni na úredni desce po dobu 15dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení

zpět stavebnímu úřadu
Obecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33, 370 01 České Budějovice 1
- se žádostí o zveiejněnl na úřední desce po dobu 15dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení

zpět stavebnímu Úřadu a současně o zverejněni způsobem umožňujícím dálkový pristup


