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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

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
20.4.2011 podal

Svazek obcí vodovodu Křemže, IČ 65028376, Náměstí 35, 38203 Křemže,
kterébo zastupuje Ing. Lubomír Štros, Dar. 28.5.1956,37001 Slavče 77

(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

"Prodloužení vodovodu"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 39/3 (trvalý travní porost), parc. Č. 39/8 (trvalý travní porost),
parc. Č. 39/11 (trvalý travní porost), parc. Č. 654/4 (orná půda) parc. č. 3275/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:
prodloužení vodovodu a vybudování přípojek za účelem zásobení pitnou vodou přilehlých pozemků;

Umístění stavby na pozemku:
na pozemku parc. č. 654/4, 3275/1, 39/3, 39/8, 39/11 v k.ú. Vrábče;
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Určení prostorového řešení stavby:
nově umisťovaný vodovod délky 76 m bude napojena na stávající vodovod na pozemku parc. Č.

654/4, bude veden po pozemcích parc. Č. 354/4 3275/1, vodovodní přípojky budou ukončeny na
pozemcích parc. Č. 39/3, 39/11,39/8 v k.ú. Vrábče;

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
katastrální území Vrábče;

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem stavby, kterou ověřil 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

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

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravuj ící požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových 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.

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 nebo které bude navrhovaná stavba přípojkami křížit.

7. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.
8. V případě poškození odvodňovacích systémů, zabezpečí investor stavby jejich opravu a uvedení do

funkčního stavu.
9. Prováděním stavby nebude poškozena zeleň ani vzrostlé stromy v místě stavby. Při provádění

výkopových prací je třeba dodržet min. vzdálenost výkopu (2,5 m), od paty kmene stromu, stromy a
ostatní porosty budou chráněny dle normy ČS DIN 18 920.

10. Stavební a výkopové práce je nutné provádět tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho
vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po skončení prací je nezbytné uvést dotčené plochy
do původního stavu.

II. Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemního vedení .' nadzemního vedení VN a
nadzemního vedení NN. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení VN, VVN,
podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zaj istit si písemný souh las s
činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46, odst. II) zákona Č. 458/2000 Sb. o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

12. Budou dodrženy požadavky uvedené ve vyjádření Magistrátu města České Budějovice Odboru
dopravy a silničního hospodářství pod zn. ODaSH/II/2300/Tal-IIVI4317 ze dne 15.3.20 II.

• ové inženýrské sítě budou umístěny v souladu s § 36 zákona Č. 13/1997 Sb. a § 50 vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů Č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí, ve znění pozdějších
předpisů, přednostně mimo vozovku a krajnici silnice 111114317a místních komunikací, pokud to
z technického řešení bude možné;

• V případě nutnosti zásahu do silničního pomocného pozemku, z prokazatelných technických
důvodů, bude min. 6 týdnů před zahájením stavebních a montážních prací podána žádost o
povolení zvláštního užívání silnice lIUI4317 (překop, protlak podélný výkop). Pokud dojde
k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu bude před zahájením prací přiložena žádost o
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stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní
značení) se souhlasným vyjádřením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod České
Budějovice; Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - Dopravního
inspektorátu České Budějovice; Obecního úřadu Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice a
vlastníků dotčených pozemků;

• Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČS 736110 - tato vzdálenost představuje
limitní polohu pevných překážek - přípojných skříní, hydrantů sloupů veřejného osvětlení,
oplocení, dopravního značení apod. Dále budou vyrovnány do nivelety vozovky všechny
kanalizační poklopy, kryty, vodovodních a plynových uzávěrů, včetně provedení obnovy
vodorovného dopravního značení v celém úseku dotčených stavbou.

• Stavba musí být v souladu s § 11 a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR Č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon Č. 13/1997 Sb, zejména je nutno zabezpečit aby nedocházelo ke
stékání vody na silnici, místní komunikaci a nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního
provozu na nich;

• Stavba nesmí mít vliv na stavebně technický stav místní komunikace, silnice IIlll4317 a silniční
příslušenství, nesmí doj ít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení rozhledových a
odtokových poměrů, podmínek pro provádění údržby místní komunikace ajejího příslušenství;

• Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na silnici a na místní komunikaci;
• O vyjádření ke stavbě a o zvláštní užívání místní komunikace je nutno požádat Obecní úřad

Vrábče, Vrábče 33, 3700 I České Budějovice;
13. Budou dodrženy požadavky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihočeského

kraje pod zn. KHSJC 04092/20 I 1 HOK.CB S-KHSJC 04092/201 I:

• Před uvedení stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků
přicházejících do styku s pitnou vodou.

• Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu
kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné
zásobování.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEV AK a.s., České Budějovice č.j. O I00 I0008021 ze dne
15.10.2010.

15. Budou dodrženy podmínky Telefonica 02 Czech republic, a.s. ze dne 23.2.2011 pod č.j.: 26555/11.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Svazek obcí vodovodu Křernže, Náměstí 35,38203 Křemže

Odůvodnění:

Dne 20.4.20 II podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 9.5.201 I zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den 21.6.20 II, 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 3.3.20 I I pod zn. Hl 8585-Z0511 06267.
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne 1.4.2011 pod zn. 2404/ II.
ČEVAK a.s. ze dne 15.10.20 IO pod zn. 0100 I0008021.
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 23.2.2011 pod zn.26555/11.
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství pod zn. ODaSH/II /2300/Tal-lllJ 14317 ze dne
15.3.2011.



Č.j. SU13542/20 II Pep str. 4

Magistrát města České Budějovice odboru ochrany životního prostředí ze dne 23.3.20 II pod ZI1.

OOŽP/1850/20 11/Urb.
KHS Jihočeského kraje pod zn. KHSJC/20111H0K.CB, S-KHSJC 04092/2011 ze dne 7.3.2011.
Povodí Vltavy, státní podnik, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, ze dne 2.3.2011 pod zn.
13460/2011-142.
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 01, České Budějovice ze dne 28.2.2011.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

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 Homole
postavení účastníka vyplývá i z ustanovení § 85 odst. 1 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.

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 výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle §85, odst} a 2 stavebního
zákona:

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Petra Douchová, Lidická tř. 50/181, 370 O 1 České Budějovice
David Nejedlý, Poříčská 194,373 82 Boršov nad Vltavou
František Šturma, Vrábče 23, 373 82 Vrábče
František Trs, Vrábče 2, 370 01 Vrábče
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice
Miroslav Zaviačič, Pražská tř. 42/840, 370 04 České Budějovice
ČEV AK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4

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

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly uplatněny

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.
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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 s vby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního 'radu
České Budějovice

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

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Ing. Lubomír Štros, Slavče č.p. 77,37001 Vrábče

ostatní účastníci (dodejky)
Obec Vrábče, !DDS: sjpbipp

ostatní účastníci, kterym je doručováno podle §85 odst. 2 písmo a)- b) stavebního zákona, kterým se
rozhodnutí doručuje" veřejnou vyhláškou":
Petra Douchová, Lidická tř. č.p. 181/50, České Budějovice 7, 370 O 1 České Budějovice I
David Nejedlý, Poříčská č.p. 194, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou
František Šturma, Vrábče č.p. 23,373 82 Boršov nad Vltavou
František Trs, Vrábče č.p. 2,37001 České Budějovice 1
Miroslav Zaviačič, Pražská tř. č.p. 840/42, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
ČEV AK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

dotčené orgány
Obecní úřad Vrábče, rnos: sjpbipp
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství
KHS Jihočeského kraje, mDS: agzai3c

ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastnfkům řízeni:
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV -UO - Úřední deska, - zde -
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15dmi, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení

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

zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový pristup
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovíce (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 !r. í.~tl(1
Vyvešeno dne: .

A ~ ('ft/Ie", 'f Sejmuto dne: .

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


