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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHOD TÍ

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
20.] 2.2010 podal

Obec Vrábče, IČ 581941,37001 Vrábče 33,
kterého zastupuje KEY PROJEKT, Ing. Lubomír Štros., Žižkova tř. 45/147,37001 České
Budějovice

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

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

KROCLOV - Čistírna odpadních vod

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1310/1 (trvalý travni porost), 3010/11 (trvalý travní porost),
1310/12 (trvalý travní porost), 1402/9 (trvalý travní porost), 328011 (ostatní plocha), 3281/I(ostatní
plocha) v katastrálním území Vrábče

Druh a účel umisťované stavby:
Biologická čistírna odpadních vod vyprodukovaných v obci Kroclov, jejíž technologie je založena na
biologickém čištění jednotným heterogenním biologickým kalem udržovaným ve vznosu, se
simultánní denitrifikací, kde zdrojem uhlíku pro procesy denitrifikace je samo tatné organické
znečištění odpadních vod. Stavba ČOV bude realizována vochranných pásmech jiných
inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmovém území. ČOV je monobloková stavba zapuštěná do
terénu, která sestává z plastového samonosného kontejneru o půdorysném rozměru 4,0 x 2,16 m.
Monoblok bude založen na základové betonové desce o tI. 0,3 m. Celková výška konstrukce včetně
dna je 3,4 m. Ochranné pásmo ČOV je navrženo 50 m na všechny strany od ČOV. Pro uložení
pracovního náčiní obsluhy a pro osazení membránové vzduchové pumpy pro provzdušnění ČOV
bude u oplocení ČOV umístěna dřevěná kolna půdorysného rozměru 2x2 m s pultovou střechou.
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Oplocení kolem ČOV bude provedeno o výšce 1,8 m ( 10m x 9 m ) drátěným pletivem se sloupky,
budou osazena vstupní ocelová vrata v šířce 6 m.
Kanalizační stoka v délce 85 m v provedení z plastových trub z žebrovaného pp potrubí o profilu
450/400 mm, S 8, která bude přivádět odpadní vody na ČOV.
Vodovod a vodovodní přípojka - vodovod je navržen z plastového potrubí z HDPE o profilu 90/8,2
mm, z PE 100, SDR II v celkové délce 130 m. Vodovodní přípojka pro ČOV bude z potrubí HDPE
50/4,6 mm v celkové délce 85 m, která bude položena do společné výkopové rýhy s kanalizací a
kabelem NN s ukončením v areálu ČOV výtokovým ventilem pro připojení hadice.
Kabelová přípojka NN - v oplocení ČOV bude v rámci stavby vybudován zděný pilíř, kde bude
umístěna typová elektroměrová rozvodnice s hlavním jističem. Průřez připojovacvího kabelu 5x2,5
mm2/400 CYKY v délce 245 m. apojení ze stávajícího rozvodu v obci.
Příjezdová cesta a zpevněné plochy - pro příjezd k ČOV a dále pro její následný provoz bude
zpevněn povrch stávaj ící cesty v šířce 3,5 m. Příjezdová cesta bude napojena na stávající komunikaci
v obci Kroclov. Komunikace bude výškově řešena nad rostlým terénem, odvodnění je řešeno
příčným sklonem volně do terénu. Rozsah příjezdové komunikace 580 m". Zpevněné plochy jsou
navrženy z betonových dlaždic uložených do betonového lože tI. 10 cm nebo z betonové zámkové
dlažby. Rozhraní s travnatými plochami bude ukončeno záhonovými obrubníky. Rozsah zpevněných
ploch 46 rrr'.
Terénní úpravy - po dokončení stavebních prací v objektu ČOV včetně příjezdové cesty a
zpevněných ploch bude u travnatých ploch provedeno urovnání terénu do navržené úrovně
s následným ohumusováním v min. tI. 10 cm. Pro ohumusování bude použita ornice sejmutá v rámci
přípravy území, dále oseto travním semenem. Rozsah terénních úprav 690 m2

Umístění stavby na pozemku:
Dle výkresu situace Č. 2 v měřítku I: 1000, který vypracoval Ing. Lubomír Štros

Určení prostorového řešení stavby:
Staveniště se nachází v katastrálním území obce Vrábče. Zájmové území navržené stavby je
situováno najižním okraji obce Kroc\ov. Území je mírně svažité od severu kjihu . Jedná se o území
určené změnou Č. 2 územního plánu obce Vrábče k výstavbě čistírny odpadních vod. Zájmové území
se nachází v nezastavěné části obce, cca 210 m od nejbližší zástavby. Území určené pro výstavbu
ČOV je vymezeno samostatným pozemkem parc. Č. 1310/12. Přesné vymezení území je patrno
z celkové situace stavby.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Katastrální území Vrábče

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

J. Stavba ČOV, kanalizační stoka vodovodní řad, vodovodní přípojka, el. přípojka, příjezdová
komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy bude umístěna dle výkresu situace Č. 3 v měřítku
I :500, který vypracoval Ing. Lubomír Štros (ČKAIT - 0101337), která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek Obce Vrábče.
3. V případě poškození případných odvodňovacích systémů, zabezpečí investor stavby jej ich opravu a

uvedení do původního stavu.
4. Po právní moci tohoto rozhodnutí si stavebník podá žádost o stavební povolení na ČOV a

kanalizační stoku na příslušný vodoprávní orgán- Magistrát města České Budějovice, odbor
ochrany životního prostředí. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební
povolení.

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

6. Příjezd ke stavbě ČOV na pozemku parc. Č. 1310/12 bude po stávaj ící komun ikaci parc. Č. 328011
(ost. plocha) v k.ú. Vrábče, která je dostatečná k provádění obsluhy ČOV.



Č.j. SU1I1451/2010 Mo str. 3

7. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí - souhlasu
s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 2.9.20 fO pod zn.
00ŽP1788I /20 1O/Mar

8. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne
13.8.2010 pod zn. 00ŽP/6659/20 1O/Urb

9. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne
29.7.2010 pod zn. 4268/10/HOK.CB

10. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývaj ící ze
stanoviska Povodí Vltavy závod Horní Vltava se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 16.8.20 10
pod zn. 36729/2010-143

1l. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska společnosti ČEV AK a.s., České Budějovice ze dne 18.8.2010 pod zn. O10010004688

12. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Vltavy, pracoviště Český Krumlov
ze dne 4.10.20 10 pod zn. OPV /CK/576/20 IO

13. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ze dne 5.8.20 IO pod zn. 7077 CBO
ÚP/20 10- 1420/ Prac ČB

14. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývající ze
stanoviska společnosti E.ON ČR, .s.r.O., České Budějovice ze dne 3.8.20 IO pod zn. D8583-
Z051022694

15. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zahrnuty požadavky vyplývaj ící ze
tanoviska společnosti Telefonica 02 Czech Republik a.s., Praha ze dne 13.12.2011 čj. 148892/10

16. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných norrnových hodnot
stanovených ČS a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

17. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, 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.

18. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace pro
stavební povolení bude obsahovat i detailní výkresy elektroinstalace, vody, kanalizace, jichž se
budou týkat.

19. 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.

20. 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.

21. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.
22. Dne 28.2.20 II podal námitky Ing. Jiří ekola, bytem Sadová 8, Dobrá Voda u Českých Budějovic,

vlastník nemovitosti Kroclov č.p. 5 a rybníku parc. Č. 1357 ( vodní nádrž umělá/vodní plocha)
v kat. území Vrábče v obci Kroclov. ámitky se týkají:
I) poučit stavební firmu, stavební dozor a staro tu obce Vrábče pana Ohrazdu, že nelze ořezávat

stromy a keře, nelze skladovat stavební materiál, nelze parkovat stavební techniku, nelze
přejíždět stavební technikou a nelze dělat další činnosti na soukromých pozemcích bez souhlasu
vlastníka pozemků

2) nepoškodit hráz rybníčku ajeho odtokovou rouru
3) během stavby respektovat občany a jej ich konkrétní obavy, neurážet je, ale vysvětlit a hledat

řešení
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4) po dokončení stavby ukl id it stavební prostor
5) po dokončení stavby opravit poničené cesty stavební technikou
6) vyřešit odvedení dešťových vod z osady Kroclov. Při rekonstrukci kanalizace v osadě Kroclov

v roce 2009 nebyly vyprojektovány vpusti deštové vody, pan projektant zřejmě nevěděl, že
v našich zeměpisných šířkách občas, čili neustále prší. Dešt ová voda volně protéká celou osadou
a rozmáčí terén osady. Staré sběrače původní kanalizace byly rekonstrukcí zrušeny. Dekly
nových kanalizačních šachet jsou překvapivě nad úrovní terénu, takže ani tudy nemůže dešťová
voda odtékat. Takže situaci je nutno řešit.
Námitky č. 1),3),4),5) 6) stavební úřad zamítá.

ámitce č. 2 se vyhovuje

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vrábče, 37001 Vrábče 33

Odůvodnění:

Dne 20.12.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 20.l.20 II zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání ě na den 2.3.20 II, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, dle změny Č. 2 územního
plánu schváleného zastupitelstvem obce, kterou vypracoval Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova Č. 12,
České Budějovice a nabyla účinnosti dne 17.6.2010. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území.

ámitky účastníků řízení:
Dne 28.2.20 II podal námitky Ing. Jiří ekola, bytem Sadová 8, Dobrá Voda u Českých Budějovic,
vlastník nemovitosti Kroclov č.p. 5 a rybníku parc. Č. 1357 ( vodní nádrž umělá/vodní plocha) v kat.
území Vrábče v obci Kroclov. Námitky se týkají:

1) poučit stavební firmu, stavební dozor a starostu obce Vrábče pana Ohrazdu, že nelze ořezávat
stromy a keře, nelze skladovat stavební materiál, nelze parkovat stavební techniku, nelze
přejíždět stavební technikou a nelze dělat další činnosti na soukromých pozemcích bez souhlasu
vlastníka pozemků

2) nepoškodit hráz rybníčku ajeho odtokovou rouru
3) během stavby respektovat občany a jejich konkrétní obavy, neurážet je, ale vysvětlit a hledat

řešení
4) po dokončení stavby uklidit stavební prostor
5) po dokončení stavby opravit poničené cesty stavební technikou
6) vyřešit odvedení dešťových vod z osady Kroclov. Při rekonstrukci kanalizace v osadě Kroclov

v roce 2009 nebyly vyprojektovány vpusti dešťové vody, pan projektant zřejmě nevěděl, že
v našich zeměpisných šířkách občas, čili neustále prší. Dešťová voda volně protéká celou osadou
a rozmáčí terén osady. Staré sběrače původní kanalizace byly rekonstrukcí zrušeny. Dekly
nových kanalizačních šachet jsou překvapivě nad úrovní terénu takže ani tudy nemůže dešťová
voda odtékat. Takže situaci je nutno řešit.

Námitky č. 1,3,4,5,6 stavební úřad zamítá. Námitce č. 2 se vyhovuje.
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K bodu č. I 3, 4, 5 stavební úřad uvádí, že stavba je umístěna v zastavitelné ploše dle změny č.
2 územního plánu schváleného zastupitelstvem obce dne 17.6.20 10. Podmínky pro provedení
stavby mohou být uplatněny při stavebním řízení. K bodu Č. 2) nepoškodit hráz rybníčku a jeho
odtokovou rouru- této námitce se vyhovuje a stavební úřad ji ošetřil vložením podmínky
územního rozhodnutí bod Č. 3. K bodu 6) námitka nesouvisí s umístěním ČOV Kroclov. Je třeba
jí řešit v jiné samostatné žádosti.

Ostatní účastníci žádné námitky neuplatnili.

Stanoviska a vyjádření sdělili:
E.O Česká republika .. r.o., ze dne 3.8.2010 pod Zll. 08583-Z051 022694
E.O Česká Republika. .r.o., Správa sítě plynu. ze dne 24.8.20 IO pod zn. 5579/1 O
CEVAKa.s. ze dne 18.8.2010 pod zn. 010010004688
Teleťónica 02 Czcch Republic, a.s. ze dne 13.12.2010 pod zl1.148892/l0
Magistrát města České Budějovice. odboru ochrany životního prostředí ze dne 13.8.20 I O pod zn.
002P/6659/2010 Urb
Magistrát města České Budčjovice, odboru ochrany životního prostředí - odnětí ZPF ze dne 2.9 ..2010
pod zn. 00ŽP1788I /20 IO/Mar
Magistrát města České Budějovice. odbor památkové péče ze dne 26.7.2010 pod zn. OPP/l453/2010"
HD: 2710531201 O/MMCB
KHS Jihočeského kraje pod zn. 4268/1 O/HOK.CB ze dne 29.7.20 I O
Zemědělská vodohospodářská práva. oblast Povodí Vltavy, Český Krumlov " re dne 4.10.2010 pod
zn.OPV ICK/576/20 IO
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ze dne 5.8.2010 pod čj. 7077 CBO ÚP/2010-1420!Prac
ČB

Benzina s.r.o., Praha ze dne 29.7.2010 pod zn. 88/201 O/Gie

MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou ze dne 23.7.2010 pod zn.2010/7/175-1

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahmulje 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 písm a) stavebního
zákona:

Obec Vrábče, 370 01 Vrábče 33

Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle §85. odst J písm b) stavebního
zákona:

Obec Vrábče, 370 OI Vrábče 33

Účastníci řízení - další dotčené osoby, kterým je doručováno podle §85 odst. 2 písm a)b) stavebního
zákona, kterým se rozhodnutí doručuje" veřejnou vyhláškou"

Ing. Jiří Hynek, Kroclov 13,373 82 Vrábče
Ing. Jan Perek, J. Š. Baara 41/l661, 370 OI České Budějovice
Ing. Jiří ekola, Sadová 8/1 70 1,373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová Kroclov 5, 370 01 Vrábče
Miroslav Karlíček, Ke Kulnám 284, 252 62 Statenice
Marcela Chromá, Koroseky 11,373 82 Vrábče
Vlastimil Kouba, Třísov 26,38203 Holubov
Jan Rytíř, Cihelny 12,36464 Karlovy Vary
ČEPRO,a. s., Dělnická 12/212, 170 04 Praha 7
MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
BE ZINA A.S., TROJSKÁ 13A, 180 00 PRAHA 8
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4
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Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Zemědělská vodo hospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Pracoviště Český Krumlov, Vyšehrad
169,381 01 Český Krumlov
ČEV AK a.s., Severn í 8/2264, 370 10 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice
Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 21 České Budějovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

Ing, Jiří Nekola námitka dne 28.2.2011 čj. 1827/2011 bod Č. 1,3,4,5,6

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

Ing. Jiří Nekola námitka dne 28.2.2011 čj. 1827/2011 bod Č. 2

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského k.raje, 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-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-Ii z povahy věci k jej ich konzumaci.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebníh
České Budějovice

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen.
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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.

Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
KEY PROJEKT, Ing. Lubomír Štros., Žižkova tř. č.p. 147/45, České Budějovice 6,
37001 České Budějovice 1

Obec
ostatní účastníci
Obec Vrábče, rnos: sjpbipp

Účastníci řízení - další dotčené osoby, kterým je doručováno podle §85 odst. 2 pism a)b) stavebního
zákona, kterým se rozhodnutí doručuje " veřejnou vyhláškou"

Ing. Jiří Hynek, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 373 82 Boršov nad Vltavou
ing. Jan Perek, J. Š. Baara č.p. 1661/41, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
ing. Jiří Nekola, Sadová č.p. 1701/8,373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov č.p. 5, Vrábče, 370 O 1 České Budějovice 1
Miroslav Karlíček, Ke Kulnám č.p. 284, Statenice, 252 62 Horoměřice
Marcela Chromá, Koroseky č.p. I I, Vrábče, 373 82 Boršov nad Vltavou
Vlastimil Kouba, Třísov č.p. 26, Holubov, 382 03 Křemže
Jan Rytíř, Cihelny č.p. 12, Karlovy Vary, 364 64 Bečov nad Teplou
ČEPRO,a. s., roOS: hk3cdqj
MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou I
BENZINA A.S., TROJSKÁ 13A, PRAHA 8, 180 00 Praha 8
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., [DOS: d79ch2h
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, roOS:
hjyaavk
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Pracoviště Český Krumlov Vyšehrad 169,
38101 Český Krumlov I
ČEV AK a.s., roos 3ndg7rf
E.O Česká republika, s.r.o., roOS: 3534cwz
LO Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, roOS: 3534cwz
Povodí Vltavy S.p. závod Horní Vltava, IOOS: gg4t8hf

dotčené orgány
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Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Magistrát města - odbor památkové péče
KHS Jihočeského kraje, mos: agzai3c
HZS Jihočeského kraje, roDS: ph9aiu3
Obec Vrábče, lDDS: sjpbipp

ostatní se žádostí o zvdejnění pro doručení účastníkům řízení:
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední deska - zde-

se žádostí o zverejněni na úřední desce po dobu J 5 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu

Obecní úřad Vrabče :I
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení

zpět stavebnímu úřadu a současně o zveiejněni způsobem umožňujícím dálkový piistup

Příloha: grafická situace
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POZEMKY DOTČENt STAVBOU
KN p.č.3281 /1, k.O. Vróbče, ostatní plocha

Č
ostatní komunikace

vlastník-Obec Vróbče, Vrábče 33, 370 01 eské Budějovice

KN p.č.1402/9, k.ú, Vrábče, trvalý trovní porost
vlastník-Obec Vróbče, Vróbče 33, 370 01 České Budějovice

KN p.č.3280/1, k.O. Vrábče, ostatní plocha
Č

ostatní komunikace
vlastník-Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 eské Budějovice

KN p.č.1310/1, k.ú. Vrábče, trvalý travní porost
vlastník-Ing. Jirí Hynek, Kroclov 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice

KN p.č.1310/11, k.O. Vrábče, trvalý travní čorost
vlastník-Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 eské Budějovice

KN p.č.1310/12, k.ú. Vrábče, trvalý travní'Čorost
vlastník-Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 eské Budějovice

POZEMKY SOUSEDNf
KN p.č.1380/2, k.O. Vrábče, zahrada
vlastník-Ing. Jan Perek, J.Š.Baara 1661/41, 370 01 České Budějovice

KN p.č.3282/5, k.O. Vrábče, ostatní plocha
Č

ostatní komunikace
vlastník-Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 eské Budějovice

KN p.č.3280/4, k.ú. Vrábče, ostatní plocha, jiná plocha
vlastník-Ing. Jirí Nekola, Sadová 1701/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých 8udějovic

Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5, Vrábče, 370 01 České Budějovice

KN p.č.1379/6, k.O. Vrábče, zahrada
vlastník-Miroslav Karlíček, Ke Kulnám 284, Statenice, 252 62 Hororněřice

KN p.č.1402/10, k.ú. Vrábče, trvalý travní porost
vlastník-Ing. Jirí Nekola, Sadová 1701/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5, Vróbče, 370 01 České Budějovice

KN p.č.1310/9, k.ů. Vrábče, trvalý travní porost
vlastník-Ing. Jirí Nekola, Sadová 1701/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5, Vrábče, 370 01 České Budějovice

KN p.č.1361/4, k.ů. Vrábče, trvalý travní porost
vlastník-Marcela Chromá, Koroseky 11, Vrábče, 370 01 České Budějovice

Vlastimil Kouba, Iřisov 26, 382 03 Holubov
Jan Rytíř, Cihelny 12, 364 64 Karlovy Vory

KN p.č.1310/22, k.ú. Vrábče, trvalý travní porost
vlastník-Obec Vrábče, Vróbče 33, 370 01 Ceské Budějovice

ZODPOvffi~ PROJEKT. KRESUL
Ing. LUBOMIR STROS Ing. LUBOMIR STROS Ing. LUBOMIR STROS

INVESTOR OBEC VRÁBCE
OKRES CESKt: BUDtJOVICE MISTNICAST KROCLOV
AKCE

KROCLOV
CISTrRNA ODPADNrCH VOD

SITUACE S KATASTREM NEMOVITOSTrOBSAH

FORMÁT 2xA4 KOPIE
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