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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

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
23.3.2011 podal

Michal VeHšek, nar. 8.4.1979, Luční 443, 38203 Křemže,
kterého zastupuje František Hiittner, nar. 8.2.1961, Třešňová 372, 381 01 Český Krumlov

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

1. 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"
Vrábče

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 533/35 (trvalý travní porost) v katastrálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:
domovní čistírny odpadních vod (včetně napojení na el. energii) za účelem předčištění odpadních
vod;

Umístění stavby na pozemku:
Dle výkresu situace v měřítku 1:500;

Určení prostorového řešení stavby:
ČOV VARIOcomp AS IO;

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
parc. č. 533/35 v katastrálním území Vrábče;
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který ověřil Ing. Jindřich Korbel, 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 2,0 m od společné
hranice pozemků parc. Č. 533/35 a 533/4 a v osové vzdálenosti 4,5 m od společné hranice pozemků
parc. Č. 533/35 a 533/29 v k.ú. Vrábče.

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odbor ochrany životního
prostředí ze dne 11.11.2010 pod zn. 00ŽP/9289/201 OlUrb: ČOV je v souladu s § 55 vodního
zákona vodní dílo ajejí povolení bude předmětem vodoprávního řízení vedeného naším odborem.

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 vyhláškou Č. 50112006 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:

Michal Velíšek, nar. 8.4.1979, Luční 443, 38203 Křemže

Odůvodnění:

Dne 23.3 .20 I I podal žadatel žádost o vydán í rozhodnutí o um ístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 28.3.2011 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 4.5.2011, 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.r.o., ze dne 3.1.2011 pod zn. T6770-Z051I 00048.
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne 19.1.2010 pod zn. 306/10.
VAK JČ ze dne 30.12.2009 pod zn. 32423110936189.
ČEVAK a.s. ze dne 21.3.2011 pod zn. O 11010004790.
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 16.12.2009 pod zn. I46063/09/CCB/MOO.
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne I 1.11.20 IOpod zn.
00ŽP/9289120 1OlUrb.
Obecní úřad Vrábče - Vyjádření ke stavbě RD ze dne 4.1.2011.

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.
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Účastníci, kteří budou vvstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dLe§85, odst 1 a 2 stavebního
zákona:

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice
Václav Dolejší, Vrábče 1,373 82 Vrábče
Marie Dolejší, Vrábče 1,373 82 Vrábče
Jan Velíšek, J. Plachty 48/1087,37004 České Budějovice
Monika Velíšková, Luční 442,38203 Křemže
Milan Toman, Vrchlického 1747,41301 Roudnice nad Labem
Jana Tomanová, Vlnařská 22/687, 46001 Liberec
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 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. 533/29, 533/36, 533/4, 533/1 k.ú.
Vrábče a správcům inženýrských sítí. 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. 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 do t ' í stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
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Ing. Vlastis
vedoucí Stavebního úřadu
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.

V
Vv d /c. J. )0/1

yveseno ne: . Sejmuto dne: .

(I

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 23.3 .20 11.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
František Hiíttner, Třešňová č.p. 372, 381 O 1 Český Krumlov 1

ostatní účastníci (dodejky)
Obec Vrábče, mDS: sjpbipp

ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85 odst. 2 písmo a)- b) stavebního zákona, kterým se
doručuje, veřejnou vyhláškou":
Václav Dolejší, Vrábče č.p. 1,373 82 Boršov nad Vltavou
Marie Dolejší, Vrábče č.p. 1,373 82 Boršov nad Vltavou
Jan Velíšek, J. Plachty č.p. 1087/48, České Budějovice 3,37004 České Budějovice 4
Monika Velíšková, Luční č.p. 442, 382 03 Křemže
Milan Toman, Vrchlického č.p. 1747,413 O I Roudnice nad Labem
Jana Tomanová, Vlnařská č.p. 687/22, Liberec Vl-Rochlice, 460 O I Liberec I
ČEV AK a.s., rnDS: 3ndg7rf

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

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

zpět stavebnímu úrodu
Obecní úřad Vrábče 33, 370 01 České Budějovice
- se žádostí o zveřejnění na úredni desce po dobu 15dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení

zpět stavebnímu úřadu a současně o zverejněni způsobem umožňujícím dálkový přístup


