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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

Veřejná vyhláška 

 

Výroková část: 

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 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 
8.10.2010 podala společnost 

První Ekoelektro, s.r.o., IČ 28895185, V Lukách 132, 267 01  Králův Dvůr, 
kterou zastupuje Michal Vítovec (dříve  Baloun), nar. 28.2.1982, Nerudova 40/941, 370 04  
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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 

JAKO STAVBA DOČASNÁ DO 16.8.2040 

VRÁBČE, KROCLOV 

(dále jen "stavba") FVE, zpevněné plochy, přípojka VN, trafostanice, oplocení na pozemku parc. č. 
1183/1 (orná půda/chr. lož. území), sjezd na pozemku parc. č. 3283/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace) 
a na pozemku parc. č. 3283/16 (ostatní plocha/chr. lož. území) v katastrálním území Vrábče. 

Druh a účel umisťované stavby: 

- FVE o výkonu 0,88 MW a ploše 2,034 ha za účelem výroby el. energie 

- sjezd na komunikaci, zpevněné plochy s příjezdovou cestou 

- přípojka VN el. energie a trafostanice 

- oplocení  

Viz rozdělovník: 
 



Č.j. SU/9193/2010 Sk str. 2 

 
Umístění stavby na pozemku: 

- parc. č. 1183/1, 3283/3, 3283/16 v katastrálním území Vrábče 

Určení prostorového řešení stavby: 

- FVE o výkonu 0,88 MW a ploše 2,034 ha, jedná se o 4874 ks panelů o max. výšce 1,5 m nad úrovní 
terénu 

- sjezd na komunikaci na parc. č. 3283/3 k.ú. Vrábče, zpevněné plochy s příjezdovou cestou  

- přípojka VN el. energie a trafostanice 

- oplocení areálu o výšce 2,3 m nad terénem 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- jedná se o prostor mezi silnicí III. třídy směr Jamné a stávajícím územím těžby štěrkopísku, 
východně od obce Kroclov. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 

2. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem C2 v měřítku 1:1000, který vypracoval Ing. 
Marek Erhart, 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. Areál 
fotovoltaické elektrárny bude oplocen. Oplocení bude umístěno ve vzdálenosti 3,5 m od společné 
hranice pozemků parc. č. 1197 a 1183/1 a dále ve vzdálenosti 5,9 m od východní hranice pozemku 
parc. č. 3282/14 a pozemku 1183/1, dále ve vzdálenosti 3,5 m od společné hranice pozemků parc. č. 
1183/1 a 1183/8 k.ú. Vrábče. 

3. Stavba bude napojena na komunikaci parc. č. 3283/3 k.ú. Vrábče novým sjezdem. 

4. Po právní moci tohoto rozhodnutí si stavebník podá žádost o stavební povolení na FVE  na stavební 
úřad. Dodržení těchto podmínek  bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.  

5. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. 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. 

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 nebo které bude navrhovaná stavba  křížit. 

7. Součástí návrhu je i ozelenění jižní a západní hranice navrženého oplocení pozemku parc. č. 1183/1 
k.ú. Vrábče.  

8. Bude dodržena podmínka stanoviska Odboru ochrany životního prostředí a krajiny Magistrátu města 
České Budějovice do protokolu dne 4.4.2011: ozelenění areálu bude provedeno z původních druhů 
dřevin, aby došlo k odclonění od okolní krajiny. 

9. Stavba přípojky VN se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN. Ke stavbě v 
ochranných pásmech nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je 
investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46, odst. 11) 
zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích, v platném znění. 

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska ze dne 10.9.2010 zn. KUJCK 26622/2010OZZl/St 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 13 odst. 1 a § 17 písm. e) zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 6 zákona: 

A) uděluje souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF o celk. výměře 2,0339 ha v k.ú. 
Vrábče za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny na dobu 30 let, tj. do 16.8.2040 včetně 
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provedení technické a biologické rekultivace. Odnětí se týká pozemku parc. č. 1183/1 (orná 
půda) k.ú. Vrábče, odnímaná výměra 2,0339 ha 

B) schvaluje zásady plánu rekultivace dočasně odnímaných pozemků, které zpracoval p. Ladislav 
Němec AGRO-N PROJEKCE, Kněžská 32, České Budějovice. Souhlas je vydán na základě 
žádosti společnosti První Ekoelektro s.r.o., V Lukách 132, Králův Dvůr. 

Dle ustanovení § 9 odst. 6 písm. b), d) zákona je souhlas udělen za předpokladu, že investor 
(provozovatel fotovoltaické elektrárny) nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících 
podmínek: 

Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme 
opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací. 

V rozhodnutí dle zvláštních předpisů (viz ust. § 5 odst. 3 zákona) nesmí plocha dotčeného pozemku 
překročit výměru danou tímto souhlasem. Rovněž účel dočasného odnětí půdy pro výstavbu 
fotovoltaické elektrárny je závazný a předmětné pozemky nelze na základě tohoto souhlasu 
k dočasnému odnětí půdy ze ZPF využívat k jiné nezemědělské činnosti. 

Skrývka kulturních vrstev zeminy z ploch dočasně odňatých ze ZPF pro plochu solárních panelů 
nebude provedena vzhledem ke specifickému účelu využití pozemků. K zásahu do rostlého horizontu 
může dojít pouze v místech kotvení nosníků jednotlivých fotovoltaických panelů a v místech uložení 
kabelů. Kulturní vrstvy půdy budou bezprostředně po uložení kabelů vráceny zpět. 

Plocha pod panely bude oseta vhodnou travní směsí a udržována pravidelným sečením nebo 
spásáním.  

Dojde-li vlivem výstavby fotovoltaické elektrárny v k.ú. Vrábče k narušení přístupu na jiné 
zemědělské pozemky a případně k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích či 
negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor nápravu a možnost hospodaření 
ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona. 

Investor a dodavatelé prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Investor nebo provozovatel fotovoltaické 
elektrárny musí udržovat dočasně odnímanou zemědělskou půdu pro výstavbu a provoz 
fotovoltaické elektrárny v souladu s ustanovením § 3 odst.1 zákona. 

Po ukončení účelu tohoto odnětí bude provedena rekultivace, umožňující vrácení dotčených 
pozemků zpět do ZPF. Provedení zpětné rekultivace je ve smyslu § 8 odst. 1 písm. d) zákona 
povinností investora. Po ukončení provozu budou všechny části FVE demontovány, odvezeny a bude 
provedena následná rekultivace (technická a biologická), která bude provedena v souladu s popisem 
rekultivačních prací, jenž je součástí spisové dokumentace – viz Plán zpětné rekultivace, 
zpracovatel: p. Ladislav Němec AGRO-N PROJEKCE, Kněžská 32, 370 02 České Budějovice. 

Po dobu rekultivace bude podle § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky veden protokol (provozní deník), 
v němž budou zaznamenány veškeré prováděné práce včetně jejich termínů.  

Ukončení dočasného odnětí půdy po provedené rekultivaci  oznámí investor orgánu ochrany ZPF – 
Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí. 

Za odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude podle § 11  odst. 1 odst. 1 zákona placen odvod ve výši cca 
7525,- Kč ročně. Odvod za dočasné odnětí půdy bude podle § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 11 zákona 
placen každoročně a to až do doby ukončení biologické rekultivace odňaté zemědělské půdy  podle 
jejího plánu a protokolárního předání rekultivované půdy vlastníkům pozemků za účasti příslušného 
orgánu ochrany ZPF – Magistrátu města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí.  

 Údržba dočasně odňaté  zemědělské půdy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v k.ú. Vrábče na 
výše uvedeném pozemku musí investor provádět tak, aby neznečišťoval půdu a tím potravní řetězec 
a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožující zdraví nebo život lidí a existenci živých 
organismů a zároveň učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících s výstavbou a 
provozem fotovoltaické elektrárny nedocházelo k zaplevelování a kontaminaci odnímaných ani 
okolních zemědělských pozemků. Investor bude na základě výsledků rozborů půdních vzorků 
z lokality v době zahájení výstavby FVE Kroclov schopen dokladovat, že vlivem realizace a provozu 
FVE nedošlo k překročení maximálně přípustných hodnot obsahu rizikových prvků v půdách (§2 
odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu), a dočasně odňaté zemědělské půdy doloží investor stavby po 
ukončení rekultivace dotčených pozemků znovu provedeným rozborem půdních vzorků z dané 
lokality. 
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Po provedené rekultivaci,  kterou představuje technická část spočívající v odstranění slunečních 
panelů a biologická část zahrnující vhodné agrotechnické zásady, především doplnění živin 
organickými a průmyslovými hnojivy, budou dočasně neobdělávané pozemky opětovně připraveny 
pro zemědělské využití. 

 

III. Lhůta pro odstranění stavby a způsob úpravy území: 
1. Stavba bude odstraněna do 16.8.2040.  

2. Území bude uvedeno do původního stavu dle výše uvedeného závazného stanoviska ze dne 
10.9.2010 zn. KUJCK 26622/2010OZZl/St Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví. 

 

IV. Rozhodnutí o námitkách: 

Námitka účastníka řízení občanské sdružení Česká environmentální, o.s., P.O.Box 69, 77211 Olomouc 
podaná pod č. j. SU/365/2011Sk:  k č. j. SU/9193/201O Sk k vydání územního rozhodnutí na stavbu 
Fotovoltaická elektrárna Vrábče, Kroclov:  
Námitka č. 1 ,,Výroba el. energie fotovoltaicky je při dnešní legislativě v rozporu s veřejným zájmem, 
protože občany bude podpora obnovitelných zdrojů v následujících 20 letech stát cca 380 miliard korun‘‘ 
se zamítá. 
Námitce č. 2 ,,Požadujeme doložit odbornou studii posuzující, jakým způsobem zamýšlená stavba ovlivní 
svým budoucím provozem místní přenosovou soustavu. Máme za to, že dramatický nárůst výroby el. 
energie fotovoltaicky znamená pro Českou republiku reálné ohrožení rozvodové sítě a možnost hrozících 
výpadků dodávek el. proudu. Žádáme tedy o předložení studie zatížení rozvodové sítě, která doloží, že ji 
provoz zamýšlené FVE neohrozí.‘‘ se vyhovuje.  

Námitce č. 3 ,,Navrhujeme, aby správní orgán vyžádal stanovisko silničního správního úřadu, zda se v 
lokalitě nenacházejí veřejně přístupné účelové komunikace. Požadujeme stanovisko orgánu ochrany 
přírody a krajiny, zda nedojde k omezení přístupu do krajiny‘‘ se vyhovuje.  

Námitka č. 4 ,,Domníváme se, že realizací záměru dojde ke změně krajinného rázu. Požadujeme tedy, 
aby správní orgán vyžádal stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. Tuto skutečnost by pak měl 
správní orgán posoudit i sám z hlediska veřejného zájmu v rámci správního uvážení a to zejména ve 
vztahu k okolnostem, že FVE jsou technickým dílem, které vlivem působení své formy a rozměrů budou 
téměř vždy nepřehlédnutelným artefaktem. Podle parametrů FVE lze do vzdálenosti 3 - 5 km od stavby 
vymezit zóny silné a zřetelné viditelnosti a stavba tak působí jako dominanta krajiny. Při povolování 
FVE do krajiny je nutno zohlednit rozsah vizuálně ovlivněného území. Ovlivněné území dosahuje desítky 
až stovky km". Stavba tak vzhledem k zatížení lokality negativně zasáhne do krajiny. Stavba není v 
souladu s ustanovením § 12 zákona č. 114/1992 Sb. a negativně naruší krajinný ráz. Stavba bude 
dominantním prvkem v lokalitě a poměry území budou značně změněny mimo rámec zákonných mezí. 
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn 
před znehodnocením. Ráz krajiny je dán specifickými rysy a znaky krajiny, které vytvářejí její rázovitost - 
odlišnost a jedinečnost. Navrhujeme proto předložit studii viditelnosti FVE a stanovit prostor, kde 
stavba bude velmi dobře viditelná a rozlišitelná od ostatních prvků krajiny, okruh odkud se již stavba 
nebude tak výrazně uplatňovat v krajinném obrazu, viditelná ale bude a její projev na přímém pohledu 
bude zmírněn jinými prvky krajinného obrazu.‘‘ se zamítá.  

Námitka č. 5 ,,Požadujeme, aby stavební úřad uložil žadateli vymahatelnou povinnost likvidace FVE po 
ukončení její životnosti. Dále požadujeme doložení testů FVE panelů z národní zkušebny v České 
republice, zda se nejedná o jedovaté a zdravotně závadné výrobky.‘‘ se zamítá.  

Námitce č. 6 ,,Navrhujeme, aby žadatel doložil, jaká technologie bude použita při osazování FVE 
článků do kovových rámů, zda budou vlepovány a pokud ano, zda nebudou použita lepidla obsahující 
oximové silikony, jež mohou mít zdravotní rizika spojená s jejich aplikací a rozpadem. V této souvislosti 
je nezbytné stanovisko Hygienické stanice.‘‘ se vyhovuje.  

Námitce č. 7 ,,Požadujeme dodržet Metodický návod Ministerstva životního prostředí č. ZP 38/2009 k 
vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a 
krajiny.‘‘ se vyhovuje.  
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Námitka č. 8 ,,Stavba má být umístěna na pozemek, jež slouží jako orná půda a vztahuje se na něj 
ochrana vyplývající ze zařazení do ZPF. Nesouhlasíme s vynětím půdy ze ZPF a to zejména z 
následujících důvodů: Ochrana zemědělského půdního fondu je upravena v zákoně č. 334/1992 Sb., kde 
je v § 1 odst. 1 uvedeno, že zemědělský půdní fond Je základním přírodním bohatstvím naší země, 
nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a jednou z hlavních složek 
životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou 
činnosti, kterými je zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. Pro vyjímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu, a tedy pro její účelové využití jiným způsobem, je stanoveno několik 
podmínek. Tyto zásady ochrany zemědělského půdního fondu jsou stanoveny v § 4 citovaného zákona a v 
ustanovení § 5 je pak upravena ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti. 
Zákon stanoví, že musí-li v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, je nutno 
minimalizovat jeho dopady. Výstavba komerční FVE však není nezbytným případem, kdy by veřejný 
zájem vyžadoval odejmutí půdy ze ZPF. Navrhovaný záměr tedy v tomto směru není v souladu s veřejným 
zájmem“ se zamítá. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

První Ekoelektro, s.r.o., V Lukách 132, 267 01  Králův Dvůr 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.10.2010 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 15.11.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla 
doplněna dne 24.1.2011. Dne 30.12.2010 informoval stavební úřad občanská sdružení, jehož posláním 
podle stanov je ochrana přírody a krajiny a při tomto řízení by mohlo jít o dotčení zájmů ochrany přírody 
a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dne 14.1.2011 se přihlásilo 
občanské sdružení Česká environmentální, o.s., P.O.Box 69, 77211 Olomouc (stanovy byly doplněny dne 
15.2.2011) a zároveň podalo námitky pod č. j. SU/365/2011Sk. 

Stavební úřad oznámil dne 1.3.2011 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 5.4.2011, o jehož výsledku 
byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – změnou č. 2 schválenou 
zastupitelstvem obce Vrábče dne 5.5.2010. Navržená stavba  je umístěna dle změny č. 2  územního plánu 
obce Vrábče, část Kroclov schválené zastupitelstvem obce Vrábče dne 5.5.2010  ve výkresu č. N1, 
v ploše označené 2b – výroba a skladování – fotovoltaická elektrárna. Navržená stavba je v souladu se 
změnou č. 2 územního plánu obce Vrábče. Jedná se o území zastavitelné dle změny č. 2 územního plánu. 
Podmínky ochrany krajinného rázu veřejné vyhlášky č. 1/2010 obce Vrábče ke změně č. 2 územního 
plánu jsou stanoveny v bodě 1.1. písm. f) bod 3 stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu lokalita 2b – nutné založení navrženého interakčního 
prvku podél silnice III. třídy směr Jamné, výsadba zeleně podél západní hranice plochy určené pro 
výstavbu fotovoltaické elektrárny, plocha fotovoltaických panelů elektrárny bude respektovat stávající 
terén a vlastní objekty panelů nebudou vyšší než 1,5 m, což žadatel ve svém návrhu respektuje.  Jako 
interakční prvek podél silnice III. třídy směr Jamné dle územního plánu je navržena ochranná a liniová 
zeleň.  

Územní systém ekologické stability v této lokalitě je respektován, je navržen interakční prvek dle 
schváleného územního plánu obce. Prostupnost krajiny není změnou dotčena. Jsou zachovány všechny 
stávající významné krajinné prvky a obslužné a účelové komunikace. Dobývání nerostů je respektováno 
stávající chráněné ložiskové území pro těžbu štěrkopísku, v řešeném území se nenachází plochy pro 
dobývání ložisek, přímo však s dobývacím prostorem sousedí. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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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. 1písm. a)  stavebního 
zákona: 

První Ekoelektro, s.r.o., V Lukách 132, 267 01  Králův Dvůr 
 
Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném  pozemku  dotčeni, dle § 85, odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona: 
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01  České Budějovice 
 

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

Pavel Russfell, nar. 12.2.1955, Kroclov 6, 370 01  Vrábče 
Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o., Vrábče 33, 370 01  Vrábče 
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01  České Budějovice 
Jan Rytíř, nar. 25.5.1953, Cihelny 12, 364 64  Karlovy Vary 
Vlastimil Kouba, nar. 23.2.1953, Třísov 26, 382 03  Holubov 
Marcela Chromá, nar. 28.10.1950, Koroseky 11, 373 82  Vrábče 
Jiří Reitinger, nar. 8.3.1941, Na Výsluní 295, 382 03  Křemže 
Marie Janotová, nar. 7.9.1951, Železniční 198, 381 01  Český Krumlov 
Božena Mrázová, nar. 18.9.1925, A. Krejčího 16/807, 370 07  České Budějovice 
Vlastimil Duda, nar. 4.7.1957, Průběžná 30/2486, 370 04  České Budějovice 
Augustin Brejžek, nar. 8.5.1954, Levín 16, 373 72  Lišov 
Josef Brejžek, nar. 25.2.1951, Na Vyhlídce 462, 373 81  Kamenný Újezd 
Česká enviromentální, o.s., P.O.Box 69, 772 11 Olomouc  
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice  
 
Při vymezování okruhu účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) – b) stavebního zákona dospěl 
stavební úřad k závěru, že toto právní postavení přísluší navrhovateli, vlastníku pozemků parc. č. 1183/1, 
3283/3, 3283/16, obci Vrábče a vlastníkům sousedních  pozemků parc. č. 1173, 1183/7, 1394/1, 1401, 
1402/43, 1402/46, 1406/2, 1408, 1415/1, 1416, 1424/1, 1427/1, 3282/1, 3282/11, 3282/14 v kat. území 
Vrábče. Vlastnictví ani jiná práva  k dalším vzdálenějším pozemkům  a stavbám na nich nemohou být 
navrženou stavbou dotčeny. V postavení účastníka řízení jsou rovněž provozovatelé dopravní a technické 
infrastruktury, tj. Obec Vrábče, společnost E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice a E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice.  
Podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona – účastníkem územního řízení jsou osoby, o kterých  tak 
stanoví právní předpis ( např. iniciativy a občanská sdružení ), jejichž hlavním posláním je podle stanov 
ochrana přírody a krajiny – (dále jen „občanská sdružení“).  

Toto zvláštní postavení občanských sdružení upravuje ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisu. Podle citovaného ustanovení může občanské 
sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním  je ochrana přírody a krajiny, požadovat 
u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o zamýšlených  zásazích  a 
zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny  zájmy ochrany přírody a krajiny. Tato 
žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně.  Musí být věcně a místně 
specifikována. V daném případ má stavební úřad povinnost oznámit takovému občanskému sdružení  
podání žádosti  o vydání územního rozhodnutí a tedy zahájení územního řízení  a občanské sdružení  se 
může ve lhůtě 8 dnů přihlásit  jako účastník řízení, který má  následně všechna procesní práva. Ve 
stanovené lhůtě se k účasti do územního řízení přihlásilo občanské sdružení Česká environmentální, o.s., 
P.O.Box 69, 77211 Olomouc. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Dne 14.1.2011 se přihlásilo jako účastník řízení občanské sdružení Česká environmentální, o.s., P.O.Box 
69, 77211 Olomouc a zároveň podalo námitky pod č. j. SU/365/2011Sk:  k č. j. SU/9193/2010 Sk 
,, Oznámení účasti ve správním řízení dle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny + námitky. 
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V souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny oznamujeme 
účast občanského sdružení Česká enviromentální ve  správním řízení  vedeném  pod výše  uvedeným č.j.  
o žádosti společnosti První Ekoelektro, s.r.o., IČ 28895185, V Lukách 132, 267 01 Králův dvůr o vydání 
územního rozhodnutí na stavbu: "Fotovoltaická elektrárna Vrábče, Kroclov".  
Hlavním cílem činnosti občanského sdružení Česká enviromentální je ochrana přírody a krajiny. Naše 
účast v daném řízení je založena žádostí podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ze dne 12.1.2011 a tímto podáním. Námitky uplatňujeme v souvislosti s možným ohrožením zájmů 
ochrany přírody a krajiny.  

1. Výroba el. energie fotovoltaicky je při dnešní legislativě v rozporu s veřejným zájmem, protože 
občany bude podpora obnovitelných zdrojů v následujících 20 letech stát cca 380 miliard korun. 

2. Požadujeme doložit odbornou studii posuzující, jakým způsobem zamýšlená stavba ovlivní svým 
budoucím provozem místní přenosovou soustavu. Máme za to, že dramatický nárůst výroby el. 
energie fotovoltaicky znamená pro Českou republiku reálné ohrožení rozvodové sítě a možnost 
hrozících výpadků dodávek el. proudu. Žádáme tedy o předložení studie zatížení rozvodové sítě, 
která doloží, že ji provoz zamýšlené FVE neohrozí. 

3. Navrhujeme, aby správní orgán vyžádal stanovisko silničního správního úřadu, zda se v lokalitě 
nenacházejí veřejně přístupné účelové komunikace. Požadujeme stanovisko orgánu ochrany přírody 
a krajiny, zda nedojde k omezení přístupu do krajiny. 

4. Domníváme se, že realizací záměru dojde ke změně krajinného rázu. Požadujeme tedy, aby správní 
orgán vyžádal stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. Tuto skutečnost by pak měl správní 
orgán posoudit i sám z hlediska veřejného zájmu v rámci správního uvážení a to zejména ve vztahu 
k okolnostem, že FVE jsou technickým dílem, které vlivem působení své formy a rozměrů budou 
téměř vždy nepřehlédnutelným artefaktem. Podle parametrů FVE lze do vzdálenosti 3 - 5 km od 
stavby vymezit zóny silné a zřetelné viditelnosti a stavba tak působí jako dominanta krajiny. Při 
povolování FVE do krajiny je nutno zohlednit rozsah vizuálně ovlivněného území. Ovlivněné území 
dosahuje desítky až stovky km". Stavba tak vzhledem k zatížení lokality negativně zasáhne do 
krajiny. Stavba není v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 114/1992 Sb. a negativně naruší 
krajinný ráz. Stavba bude dominantním prvkem v lokalitě a poměry území budou značně změněny 
mimo rámec zákonných mezí. Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a 
kulturního prostředí a je proto chráněn před znehodnocením. Ráz krajiny je dán specifickými rysy a 
znaky krajiny, které vytvářejí její rázovitost - odlišnost a jedinečnost. Navrhujeme proto předložit 
studii viditelnosti FVE a stanovit prostor, kde stavba bude velmi dobře viditelná a rozlišitelná od 
ostatních prvků krajiny, okruh odkud se již stavba nebude tak výrazně uplatňovat v krajinném 
obrazu, viditelná ale bude a její projev na přímém pohledu bude zmírněn jinými prvky krajinného 
obrazu. 

5. Požadujeme, aby stavební úřad uložil žadateli vymahatelnou povinnost likvidace FVE po ukončení 
její životnosti. Dále požadujeme doložení testů FVE panelů z národní zkušebny v České republice, 
zda se nejedná o jedovaté a zdravotně závadné výrobky.  

6. Navrhujeme, aby žadatel doložil, jaká technologie bude použita při osazování FVE článků do 
kovových rámů, zda budou vlepovány a pokud ano, zda nebudou použita lepidla obsahující oximové 
silikony, jež mohou mít zdravotní rizika spojená s jejich aplikací a rozpadem. V této souvislosti je 
nezbytné stanovisko Hygienické stanice. 

7. Požadujeme dodržet Metodický návod Ministerstva životního prostředí č. ZP 38/2009 k vyhodnocení 
možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny.  

8. Stavba má být umístěna na pozemek, jež slouží jako orná půda a vztahuje se na něj ochrana 
vyplývající ze zařazení do ZPF. Nesouhlasíme s vynětím půdy ze ZPF a to zejména z následujících 
důvodů: Ochrana zemědělského půdního fondu je upravena v zákoně č. 334/1992 Sb., kde je v § 1 
odst. 1 uvedeno, že zemědělský půdní fond Je základním přírodním bohatstvím naší země, 
nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a jednou z hlavních 
složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální 
využívání jsou činnosti, kterými je zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. Pro 
vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu, a tedy pro její účelové využití jiným způsobem, je 
stanoveno několik podmínek. Tyto zásady ochrany zemědělského půdního fondu jsou stanoveny v § 
4 citovaného zákona a v ustanovení §5 je pak upravena ochrana zemědělského půdního fondu při 
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územně plánovací činnosti. Zákon stanoví, že musí-li v nezbytných případech dojít k odnětí 
zemědělského půdního fondu, je nutno minimalizovat jeho dopady. Výstavba komerční FVE však 
není nezbytným případem, kdy by veřejný zájem vyžadoval odejmutí půdy ze ZPF. Navrhovaný 
záměr tedy v tomto směru není v souladu s veřejným zájmem.“ 

K námitce č. 1 stavební úřad uvádí: při posuzování navržené stavby stavební úřad zkoumá soulad se 
stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami a platným územním plánem v dané lokalitě. Stavební 
úřad shledal při projednávání řízení, že stavba není v rozporu se stavebním zákonem. 

• Navržená stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly 
územního plánování. Navržená stavba  je umístěna dle změny č. 2  územního plánu obce Vrábče, 
část Kroclov schválené zastupitelstvem obce Vrábče dne 5.5.2010  ve výkresu č. N1, v ploše 
označené 2b – výroba a skladování – fotovoltaická elektrárna. Navržená stavba je v souladu se 
změnou č. 2 územního plánu obce Vrábče.  

• Navržená stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Stavba bude napojena na komunikaci novým sjezdem, stavba bude napojena na stávající vzdušné 
vedené VN el. energie na pozemku parc. č. 1183/1 k.ú. Vrábče novou přípojkou VN. 

• Navržená stavba je v souladu s doloženými stanovisky dotčených orgánů: Magistrátu města 
České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 26.7.2010  pod zn. 
Oožp/6661/2010/mar-post., ze dne 28.6.2010 zn. Oožp/5234/2010Urb; HZS Jihočeského kraje 
ze dne 17.6.2010 pod zn. Hscb-2646-2/2010Kř; KHS Jihočeského kraje pod 
zn.3267/10/HOK.CB ze dne 10.6.2010, zn. Hscb-2646-4/2010Kř ze dne 20.12.2010; Krajský 
úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Č. Budějovice, ze dne  
30.11.2010 pod zn. KUJCK 37484/2010OZZL/2/Hon; Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Č. Budějovice, ze dne  10.9.2010 pod zn.KUJCK 
26622/2010ozzl/st; Úřad pro civilní letectví, odbor letišť a leteckých staveb, Letiště Ruzyně, 
Praha 6 ze dne 29.11.2010 zn. 7175-10-701 

Pojem veřejný zájem není výslovně obsahově vymezen, jde o tzv. neurčitý právní pojem. Obecně je 
možno říci, že veřejný zájem je třeba chápat jako zájem obecně prospěšný. Nemusí jít nutně o zájem 
celospolečenský. Fotovoltaické elektrárny jsou jedním z obnovitelných zdrojů energie. Stavební úřad 
posoudil tuto námitku a z výše uvedených důvodů ji zamítl. 

K námitce č. 2 stavební úřad uvádí: žadatel doložil studii připojitelnosti zpracovanou společností EGE 
spol. s r.o., České Budějovice ,,fotovoltaické elektrárny 3000 kW do sítě 22 kV v obci Kroclov, kde 
připojovací místo bude na 22 kV lince Rájov. Fotovoltaická elektrárna bude k distribuční síti připojena 
přes střídač SMC 11000 TL, který neovlivní úroveň HDO. Z uvedených údajů vyplývá, že připojení 
fotovoltaické elektrárny s výkonem 3000 kW do distribuční sítě 22 kV s ohledem na zpětné vlivy na tuto 
distribuční síť je při použití výše uvedené nehrazené kompenzace možné. Stavební úřad posoudil tuto 
námitku na doložení studie připojitelnosti, vzhledem k tomu, že byla stavebníkem doložena, bylo tímto 
námitce vyhověno. 

K námitce č. 3 stavební úřad uvádí: stavba je na komunikaci napojená novým sjezdem. Rozhodnutí o 
připojení na komunikaci vydal příslušný silniční správní úřad – Obecní úřad Vrábče dne 30.11.2010. 
Vyjádření z hlediska ochrany krajiny a přírody vydal příslušný správní orgán Magistrát města České 
Budějovice, odbor ochrany životního prostředí ze dne 28.6.2010 zn. Oožp/5234/2010/Urb 
s vyhodnocením bez připomínek.  
Přístup do krajiny nebude omezen, neboť navazuje na stávající prostory těžby štěrkopísků, jejichž území 
takto uzavírá. Stavební úřad posoudil tuto námitku, vzhledem k tomu, že stavebník doložil požadované 
doklady, bylo námitce vyhověno. 

K námitce č. 4 stavební úřad uvádí: dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ,,se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které 
je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky 
ochrany krajinného rázu dohodnutí s orgánem ochrany přírody.‘‘ V tomto případě jde o území 
zastavitelné dle změny č. 2 územního plánu. Podmínky ochrany krajinného rázu veřejné vyhlášky č. 
1/2010 obce Vrábče ke změně č. 2 územního plánu jsou stanoveny v bodě 1.1. písm. f) bod 3 stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu lokalita 2b – 
nutné založení navrženého interakčního prvku podél silnice III. třídy směr Jamné, výsadba zeleně podél 
západní hranice plochy určené pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, plocha fotovoltaických panelů 



Č.j. SU/9193/2010 Sk str. 9 

 
elektrárny bude respektovat stávající terén a vlastní objekty panelů nebudou vyšší než 1,5 m, což žadatel 
ve svém upraveném návrhu respektuje.  Jako interakční prvek podél silnice III. třídy směr Jamné dle 
územního plánu je navržena ochranná a liniová zeleň.  
Územní systém ekologické stability v této lokalitě je respektován, je navržen interakční prvek dle 
schváleného územního plánu obce. Prostupnost krajiny není změnou dotčena. Jsou zachovány všechny 
stávající významné krajinné prvky a obslužné a účelové komunikace. Dobývání nerostů je respektováno 
stávající chráněné ložiskové území pro těžbu štěrkopísku, v řešeném území se nenachází plochy pro 
dobývání ložisek, přímo však s dobývacím prostorem sousedí.  Posouzení ochrany krajinného rázu tedy 
není nutné posuzovat ,,studií viditelnosti FVE‘‘. Stavba je v souladu se změnou č. 2 územního plánu 
obce Vrábče. Stavební úřad posoudil tuto námitku a z výše uvedených důvodů ji zamítl. 

K námitce č. 5 stavební úřad uvádí: podmínky pro likvidaci fotovoltaických panelů budou předmětem 
stavebního povolení. V územním rozhodnutí se stanovují podmínky pro umístění stavby, lhůta pro 
odstranění stavby a způsob úpravy území. Stavba musí být odstraněna do  16.8.2040, území bude 
upraveno dle vyjádření KUJCK 26622/2010OZZl/St Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví. Podmínky likvidace FVE budou předmětem stavebního řízení. Dle 
vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, oddělení odpadového 
hospodářství ze dne 28.6.2010 zn. Oožp/5234/2010/Urb je záměr bez připomínek. Žadatel dále doložil 
certifikát TÜV Rheinland Japan Ltd. na fotovoltaické moduly. Stavební úřad posoudil tuto námitku a 
zamítl ji. 

K námitce č. 6 stavební úřad uvádí: žadatel předložil vyjádření Krajské hygienické stanice se sídlem 
v Českých Budějovicích ze dne 10.6.2010 zn. 3267/10/hok.cb, ve kterém dotčený orgán souhlasí se 
stavbou fotovoltaické elektrárny. Stavební úřad posoudil tuto námitku, vzhledem k tomu, že stavebník 
doložil požadované doklady, bylo námitce vyhověno. 

K námitce č. 7 stavební úřad uvádí: projektová dokumentace je zpracována v souladu s Metodickým 
návodem Ministerstva životního prostředí č. ZP 38/2009 k vyhodnocení možností umístění větrných a 
fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny. Navržená stavba se nenachází v území 
NP (národní park), CHKO, v ploše VKP (významný krajinný prvek). Ochrana krajinného rázu je 
ošetřena schválenou změnou č. 2 územního plánu obce Vrábče výsadbou zeleně a omezením výšky 
panelů na 1,5m. Projektová dokumentace není v rozporu s metodickým návodem Ministerstva životního 
prostředí. Stavebník v projektové dokumentaci posoudil soulad návrhu s výše uvedeným metodickým 
návodem a nebyl s ním v rozporu, bylo námitce vyhověno. 

K námitce č. 8 stavební úřad uvádí: žadatel předložil souhlas s vynětím ze ZPF pozemku parc. č. 1183/1 
(orná půda/chr. lož. území) k.ú. Vrábče, které vydal dne 10.9.2010 KUJCK 26622/2010OZZl/St Krajský 
úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 13 odst. 1 a § 17 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona: 
uděluje souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF o celk. výměře 2,0339 ha v k.ú. Vrábče za 
účelem výstavby fotovoltaické elektrárny na dobu 30 let, tj. do 16.8.2040 včetně provedení technické a 
biologické rekultivace. Odnětí se týká pozemku parc. č. 1183/1 (orná půda) k.ú. Vrábče, odnímaná 
výměra 2,0339 ha. To znamená, že se počítá s navrácením těchto ploch zpět do funkce zemědělského 
půdního fondu. Stavební úřad posoudil tuto námitku a z výše uvedených důvodů ji zamítl.  

  

Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 
E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne29.10.2010 pod zn. Z0980-z051002618 
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne10.3.2010 pod zn. 1528/10 
E.ON Česká republika, s.r.o. - stanovisko k žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 
700137291000010 ze dne 29.3.2010 zn. M18304-700137291000010/2009 – zřízení nového odběrného 
místa, smlouva o připojení výrobny č. 700137291000010 
ČEVAK a.s.  ze dne 21.1.2010  pod zn.32835/10939036 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 18.1.2010 pod zn. 6315/10/ccb/000 
Obecní úřad Vrábče – rozhodnutí o připojení ze dne 30.11.2010 
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 26.7.2010  pod zn. 
Oožp/6661/2010/mar-post., ze dne 28.6.2010 zn. Oožp/5234/2010Urb 
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HZS Jihočeského kraje ze dne 17.6.2010 pod zn. Hscb-2646-2/2010Kř, zn. Hscb-2646-4/2010Kř ze dne 
20.12.2010 
KHS Jihočeského kraje pod zn.3267/10/HOK.CB ze dne 10.6.2010,  
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Č. Budějovice, ze dne  
30.11.2010 pod zn.KUJCK 37484/2010OZZL/2/Hon   
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Č. Budějovice, ze dne  
10.9.2010 pod zn.KUJCK 26622/2010ozzl/st   
Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Český Krumlov, ze dne1.12.2010  pod zn. 
Opv/ck/730/2010 
Úřad pro civilní letectví, odbor letišť a leteckých staveb, Letiště Ruzyně, Praha 6 ze dne 29.11.2010 zn. 
7175-10-701 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- 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-li 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 stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Eliáš 
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice 
 
 
 
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. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 
1000,-  Kč byl zaplacen dne 15.4.2011. 
 
Obdrží: 
navrhovatelé – zpln. zástupce (dodejky) 
Michal Vítovec (dříve  Baloun), Nerudova č.p. 941/40, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4 
  
obec (dodejky) 
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp  (dle § 85 odst.1 písm. b/, jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn) 
 
ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85 odst. 2 písm. a)- c) stavebního zákona, kterým se 
rozhodnutí  doručuje dle § 92 odst. 3 stavebního zákona „veřejnou vyhláškou“: 

Pavel Russfell, Kroclov č.p. 6, Vrábče, 370 01  České Budějovice 1 
Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o., IDDS: 7stvtvu 
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp 
Jan Rytíř, Cihelny č.p. 12, Karlovy Vary, 364 64  Bečov nad Teplou 
Vlastimil Kouba, Třísov č.p. 26, Holubov, 382 03  Křemže 
Marcela Chromá, Koroseky č.p. 11, Vrábče, 373 82  Boršov nad Vltavou 
Jiří Reitinger, Na Výsluní č.p. 295, 382 03  Křemže 
Marie Janotová, Železniční č.p. 198, Nádražní Předměstí, 381 01  Český Krumlov 1 
Božena Mrázová, A. Krejčího č.p. 807/16, 370 07  České Budějovice 7 
Vlastimil Duda, Průběžná č.p. 2486/30, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4 
Augustin Brejžek, Levín č.p. 16, 373 72  Lišov u Českých Budějovic 
Josef Brejžek, Na Vyhlídce č.p. 462, 373 81  Kamenný Újezd 
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice 
Česká enviromentální, o.s., Šumavská č.p. 33, 612 54  Brno 
 
dotčené orgány 
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí 
Magistrát města - odbor památkové péče 
Obecní úřad Vrábče, IDDS: sjpbipp 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr 
Úřad pro civilní letectví, Odbor  Řízení letového provozu a letišť, IDDS: v8gaaz5 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 
 
 
ostatní se žádostí o vyvěšení pro doručení účastníkům řízení: 
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední deska, - zde - 
-    se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, 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 zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení   
      zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 

Příloha – situace umístění stavby na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:2500, obsahující umístění 
stavby s vyznačením vazeb účinků a vlivů na okolí.  
  

  


		2011-05-04T17:30:34+0200
	Ing. Vlastislav Eliáš
	cv




