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INFORMOVÁNÍ O PODANÉ ŽÁDOSTI
"veřej ná vyhláška"

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"), obdržel žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
VRÁBČE, KROCLOV

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1183/1,3283/3,3283/16 v katastrálním území Vrábče, 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 40/941,37004 České
Budějovice.

Stavba obsahuje:

• FVE o výkonu 0,88 MW

Stavební úřad vydal dne 22.4.2011 územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu pod č.j. SU/9193/20 1OSk, toto
rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.6.2011. Správní orgán podle § 70 odst. 2 zákona č.11411992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, touto písemností informuje občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky, jehož
hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny a současně by mohlo jít o řízení, při němž mohou
být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. V případě účastenství tyto
podmínky musí být naplněny kumulativně.

Poučení:

Je-li sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny oprávněno být účastníkem
správního řízení, nelze dovodit, že má možnost hájit v tomto řízení i zájmy jiné, s ochranou přírody a krajiny
nesouvisející. Takové občanské sdružení by se totiž z pozice ochránce přírody a krajiny dostávalo do pozice
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univerzálního dohlížitele nad zákonností postupu a rozhodnutí správních organu v podstatě v neomezeném
rozsahu, což není smyslem a účelem účastenství ekologických občanských sdružení ve správních řízeních.

Zároveň upozorňujeme občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky na povinnost oznámit správnímu
orgánu písemně svou případnou účast v řízení do 8 dnů od zveřejnění této informace.

Toto informování musí být vyvěšeno po dobu 8 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 (osmém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí
lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.

Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přistup.
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Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

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

Obdrží: (dodejky)
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední deska, - zde-

informování o podané žádosti bude zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup s
vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu

<r=úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice
- informování o podané žádosti bude zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup

s vyznačení data vyvěšení a sejmuti a vrácení zpět stavebnímu úřadu

občasná sdružení, kterým je doručováno informování o podané žádosti "veřejnou vyhláškou":

Česká enviromentální, o.s., Šumavská 33,61254 Brno
Sdružení Jihočeské matky, Nová 12,37001 České Budějovice
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrárnka 35, 370 04 České Budějovice
Hnutí DUHA České Budějovice, Dlouhá 134,38241 Kaplice


