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ROZHOD UTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veiejná vylzláška

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 změně využití území, kterou dne 24.11.2010 podal

Petr Čutka, nar. 18.8.1986, Rejta 652,37401 Trhové Sviny

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

I. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnopráení smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně využití území

pro účel

ZMĚNA KULTURY POZEMKU

P ARe. Č. 406/21 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ VRÁBČE

Plošné vymezení a určení nového využití území:
Pozemek parc. Č. 406/21 k.ú. Vrábče vedený jako lesní pozemek k plnění funkcí lesa bude změněn
na zahradu.

I. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1. Navrhovaná změna využití území bude v souladu grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného
území a způsobu jeho nového využívání.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Petr Čutka, nar. 18.8. I986, Rejta 652, 374 OI Trhové Sviny

Odůvodnění:

Dne 24. I 1.20 IOpodal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 2 I. I .20 I I, o jehož výsledku byl sepsán
protokol.

Změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Stanoviska sdělili:
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí ze dne 1.7.20 IOzn.
Oožp/5198/20 1O/Urb
Závazné stanovisko - souhlas Magistrátu města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí
ze dne 7.6 ..2010 zn. Oožp/5 I89/201 O/SI
Lesy ČR, S.p., Lesní 167, Český Krumlov ze dne 27.5.2010 zn. 298/202/84/556.4/09

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Obec Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice
Petr Čutka, nar. 18.8.1986, Rejta 652, 374 01 Trhové Sviny

Účastníci řízení - dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Ing. Michal Soukup, Fráni Šrámka 40a/2643, 370 01 České Budějovice

Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad přihlížel k ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle
tohoto ustanovení bylo postavení účastníka řízení přiznáno navrhovatelům, obci, najejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn a vlastníku sousedního lesního pozemku parc. č. 406/9 k.ú. Vrábče.
Stavební úřad v územním řízení doručoval účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona 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.
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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.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území 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 změně
využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního
České Budějovice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu lS 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.

Vyvěšeno dne: ../.t( ..-! ...!.~(( 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 dne 24.11.2010.
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Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Petr Čutka, Rejta č.p. 652,37401 Trhové Sviny

obec (dodejky)
Obec Vrábče, mos: sjpbipp

ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85 odst. 2 písmoa)- b) stavebního zákona, kterým se oznámení
doručuje "veřejnou vyhláškou":
Ing. Michal Soukup, Fráni Šrámka 40a/2643, 370 01 České Budějovice

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

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

zpět stavebnfmu úrodu
~ Obecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33,37001 České Budějovice I

- se žádostí o zveřejnění na úredni desce po dobu 15dnů, vyznačeni data vyvěšeni a sejmutí a vráceni
zpět stavebnímu úěadu a současně o zverejněni způsobem umoži1ujfcím dálkový přístup

Příloha: snímek katastrální mapy s vyznačením změny v měřítku I: 1000
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