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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
26.1.2011 podal

Michal Kovár, nar. 18.3.1976, Staroměstská 14/2120,37004 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

Novostavba rodinného domu
Vrábče, Koroseky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2541/27 (orná půda) v katastrálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:
rodinný dům s obytným podkrovím určený k bydlení
sjezd na komunikaci
zpevněné plochy
domovní část přípojky el. energie a vody
jímka na vyvážení
oplocení

Umístění stavby na pozemku:
rodinný dům bude umístěn na pozemku parc. č. 254 [/27 ve vzdálenosti 3,5 m od společné hranice s
pozemkem parc. č. 2541/5, ve vzdálenosti 2,85 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 2541/26
a ve vzdálenosti 5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 3302/45 v k.ú. Vrábče;
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sjezd na komunikaci, zpevněné plochy, domovní části přípojek, jímka na vyvážení a oplocení budou
umístěny na pozemku parc. Č. 2541/27 v k.ú. Vrábče;

Určení prostorového řešení stavby:
rodinný dům vč. garáže o půdorysných rozměrech 19,8 x 15, I m zastřešený sedlovou střechou se
sklonem 35° a plochou střechou s výškou hřebene 8,5 m nad úrovní podlahy I.NP

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
k.ú. Vrábče;

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku I : 500, který ověřil Ing. Marcel
Hovorka (ČKAIT 0101164), který obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic sousedních pozemků a sousedních staveb.

2. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. Č. 2541/27 v k.ú.
Vrábče

3. Za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace
pro stavební povolení. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.

4. Stavba bude prováděna v souladu se Souhlasem s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního
fondu, které dne 28.6.2010 pod zn. OOŽP/594112010/Mar udělil Magistrát města České Budějovice,
odbor ochrany životního prostředí souhlas na část pozemku p.č. 2541/27 o výměře 0,0324 ha pro
stavbu rodinného domu včetně zpevněných ploch za těchto podmínek:

• Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru a tyto budou v
průběhu stavby respektovány a bude zamezeno poškozování okolních pozemků náležejících do
ZPF.

• U odnímané půdy zajistí na svůj náklad ve smyslu ust. 8 udst. I písmo a) zákona a § 10 odst. 2
vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, provedení
skrývky v mocnosti 20 cm z celé plochy 0,0324 ha odnímané zemědělské půdy, její následné
rozmístění a rozprostření.

• Skrytá zemina bude deponována na stavebním pozemku, zabezpečena a ošetřována tak, aby
nedocházelo k jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním.
Získané množství 64,80 mj skryté zeminy bude použito nejpozději do doby kolaudace ke
zvýšení mocnosti kulturní vrstvy na zbývající části stavebního pozemku p.č. 2541/27, který
bude nadále využíván a obhospodařován jako zemědělská půda - jako zahrada u rodinného
domu.

• Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, stavebník
zajistí na svůj náklad do doby kolaudace provedení nápravných opatření včetně zajištění
funkce meliorační soustavy podle pokynů Zemědělské vodohospodářské správy.

• Stavebník a případní dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných,
kapalných a plynných látek poškozuj ící ZPF a jeho vegetační kryt.

5. Připojení stavby na veřejnou rozvodnou síť vody bude provedeno v souladu se stanoviskem ČEVAK
a.s. vydané dne 18.1.20 II pod zn. 0110 I000 1023.

6. Veškeré povrchové a dešťové vody se střech a zpevněných ploch kolem stavby budou svedeny do
retenční nádrže a dále zasakovány na vlastním pozemku.

7. Stavba bude připojena na stávaj ící elektroměrovou skříň na hranici pozemku. Elektroměrový
rozvaděč bude umístěn na takovém místě, aby byl přístupný i v nepřítomnosti odběratele, a jeho
provedení bude v souladu s platnými předpisy.

8. Stavba bude připojena novým sjezdem na stávající komunikaci p.č. 3302/45 v k.ú. Vrábče. Magistrát
města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal dne 3.1.2011 pod zn.
ODaSH/1 0/14863/Tal- [IV14318 rozhodnutí o jej ím připojení, podmínky tohoto rozhodnutí budou
dodrženy.
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9. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude kromě architektonické části obsahovat i výkresy
elektroinstalace, zdravotně technických instalací a topení.

10. Stavbaje umisťována v ochranném pásmu podzemního vedení . Práce budou prováděny v souladu
se souhlasem s činností v ochranném pásmu zařízení vydaném E.O Česká republika, S.LO. České
Budějovice.

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

výstavbu, stanovené vyhlášky Č. 50112006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném
znění a vyhl. Č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

13. 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 přípojkami křížit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Michal Kovár, nar. 18.3.1976, Staroměstská 14/2120,37004 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 26.1.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 16.2.2011 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 7.3 .201 I.

Stavební úřad oznámil dne 8.3.2011 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 18.4.2011, 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.LO., ze dne 21.1.2011 pod zn. Z0980-Z0511 01998.
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne 17.1.2011 pod zn. 358/11.
E.ON Česká republika, s.r.o. - Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí Č. 700213243000010.
ČEVAK a.s. ze dne 18.1.2011 pod zn. 0110 10001023.
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 2.5.2010 pod Č. j. 51919/10.
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství (rozhodnutí o připojení) pod zn.
ODaSHll 0114863/Tal-IIIIl 43 18 ze dne 3.1.2011.
Magistrát města České Budějovice odboru ochrany životního prostředí ze dne 23.7.2010 pod zn.
00ŽP/5950/2010IUrb a ze dne 28.6.20 IO pod zn. 00ŽP/5941120 IO/Mar.
HZS Jihočeského kraje ze dne 11.1.2011 pod Č. j. HSCB-27-2/20 II KŘ.

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 vvstavbou na uvedeném pozemku dotčenĚ, dle §85, odst 1 a 2 stavebniho
zákona:

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Markéta Svobodová, Bezdrevská 8/1021,370 II České Budějovice
JUDr. Soňa Biskupová Fišerová, Riegrova 63/2709, 370 OI České Budějovice
JA ZDRHA, KOROSEKY 4, VRÁBČE
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LENKA ZDRHOV Á, KOROSEKY 4, VRÁBČE
Marcela Marková, Vrábče 111,37001 Vrábče
Michal Kadera, Družstevní 10/136,37006 České Budějovice
Martina Kaderová, Družstevní 10/136,37006 České Budějovice
Jitka Kolářová, Zahradní 345,37007 Roudné
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice
ČEV AK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4

Stanovení okruhu účastníků:

Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad přihlížel k ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle
tohoto ustanovení bylo postavení účastníka řízení přiznáno navrhovateli a vlastníkům sousedních
pozemků a nemovitostí a správcům inženýrských sítí vody, kanalizace, plynu a el. energie. Obci Vrábče
postavení účastníka vyplývá i z ustanovení § 85 odst. I stavebního zákona. V územním řízení je
stavebním zákonem předepsán způsob doručování písemností účastníkům dle § 85 odst. 2 veřejnou
vyhláškou, účastníkům dle § 85 odst. I stavebního zákona, tj. navrhovateli a obci se doručuje jednotlivě.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Bez připomínek.

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 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. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stav ci zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

0\S1RA1" Ilt.~~.~I.P..A
y

\~

a '
~ 0/" 0:r~I'ebnf út'l.O ,0

8UDĚjO~

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
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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, 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 dne 19.4.20 II.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Michal Kovár, Staroměstská č.p. 2120/14, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

účastník podle § 85 odst. I písmo b) stavebního zákona
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp

Ve smyslu ustanovení § 92 odst.3 doručuje stavební úřad rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85
odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Markéta Svobodová, Bezdrevská č.p. 1021/8, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice 11
JUDr. Soňa Biskupová Fišerová, Riegrova č.p. 2709/63, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice I
JAN ZORHA, KOROSEKY č.p. 4, VRÁBČE
LENKA ZORHOV Á, KOROSEKY č.p. 4, VRÁBČE
Marcela Marková, Vrábče č.p. 111,37001 České Budějovice 1
Michal Kadera, Oružstevní č.p. 136/1O, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Martina Kaderová, Družstevní č.p. 136/1 O, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Jitka Kolářová, Zahradní č.p. 345, Roudné, 370 07 České Budějovice 7
ČEV AK a.s., IDOS: 3ndg7rf
EDŇ Česká republika, S.r.O., rnos: 3534cwz
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., rons d79ch2h

dotčené orgány
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Obecní úřad Vrábče, roOS: sjpbipp
HZS Jihočeského kraje, lDOS: ph9aiu3

ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastnikům řízení:
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UO - Úřední deska, - zde-
- se žádostí o zveřejnění na úředni desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšeni a sejmutí a vrácení

zpět stavebnímu úřadu
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice

e žádostí o zverejněni na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úrodu a současně o zverejněni způsobem umožňujícím dálkový pristup


