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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo el 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
3.8.2011 podal

Milan Keťko, nar. 25.6.1987, Chlum 117,38203 Křemže

(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

DČOVa kanalizační přípojka - Vrábče na pozemku parc. č. 115/35 (orná půda) 1094/20 (orná půda),
1094/21 (orná půda), 3301/2 (ostatní plocha), 330 I113 (ostatní plocha) v katastrálním území Vrábče

(dále jen "stavba")

Druh a účel umisťované stavby:
Domovní čistírna odpadních vod pro čištění splaškových odpadních vod z rodinného domu, na
pozemku parc.č. 1094120 v k. ú. Vrábče.
Kanalizační přípojka od výše uvedeného rodinného domu přes ČOV, do stávající kanalizace.
Revizní šachty - 4 ks - na nově umisťované kanalizační přípojce.

Umístění stavby na pozemku:
Stavba domovní ČOV bude umístěna na pozemku parc.č. 1094/20 ve vzdálenosti 2,70 m od stavby
rodinného domu na pozemku parc.č. st.565 a 2,30 m od hranice s pozemkem parc.č. 1094/21
v katastrálním území Vrábče.
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Stavba kanalizační přípojky vč. 4 revizních šachet bude umístěna na pozemcích parc.č. 1094/20,
1094/21,3301/2,3301/13,115/35 v katastrálním území Vrábče.

Určení prostorového řešení stavby:
Domovní ČOV má průměr 1,40 m a hloubku od upraveného terénu -2,15 m. ad upravený terén
bude domovní ČOV vysazena o 0,20 m.
Kanalizační přípojka pro odvod splaškových vod z rodinného domu do domovní ČOV bude z PVC -
U 125/3,0 mm a v délce 2,5 m, kanalizační přípojka od ČOV do kanalizačního řadu bude z PVC-U
160/4,7 mm v délce 79 m.

Vymezení území dotčeného vlivv stavby.
Katastrální území Vrábče.

Stavbaje podle § 117 odst. I stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební
řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

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

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. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.
4. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
5. 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.

6. 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.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření1\71M České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze
dne 26.4.2011 pod zn. OOŽP/3444/20 l l/Kub: jelikož se jedná o vodní dílo podle § 55 ost. 1
vodního zákona bude povolení stavby předmětem řízení na odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města České Budějovice. Před vydáním stavebního povolení bude sepsána smlouva o
napojení kanalizační přípojky do stávající kanalizace s majitelem pozemku parc.č. 115/35 v k. ú.
Vrábče.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření MM České Budějovice, odboru dopravy a silničního
hospodářství ze dne 20.5.2011 pod zn. ODaSH/Il/4296/Ba-IIVI4327: 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 Č. 14327 a místní komunikace, 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 Č. 14327 a místní komunikace (protlak, podélný výkop) s dopravně
inženýrským opatřením (přechodné dopravní značení) se souhlasným vyjádřením Policie ČR,
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - Dopravního inspektorátu České Budějovice;
Obecního úřadu Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice a vlastníků dotčených pozemků.
Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 736110 - tato vzdálenost představuje
limitní polohu pevných překážek - přípojných skříněk, hydrantů, sloupů veřejného osvětlení,
oplocení, apod. Všechny kanalizační poklopy a kryty vodovodních a plynových uzávěrů budou
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vyrovnány do nivelety vozovky, včetně provedení obnovy vodorovného dopravního značení v celém
úseku dotčeným stavbou. Požadujeme dodržení rozhledových poměrů pro bezpečnost osob a
provozu. O vyjádření ke stavbě a o zvláštním užívání např. chodníku, veřejného prostranství, místní
komunikace, apod. je nutno požádat Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice.
Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na další komunikace. Také nesmí dojít ke zhoršení
podmínek pro provádění jejich údržby. Stavba musí být v souladu s územním plánem obce Vrábče.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření SÚS Jihočeského kraje ze dne 2.3.2011 pod zn. SÚS
ČB/594/l1/14327: trasa kanalizační přípojky v souběhu se silnicí IIII14327 povede z prostorových
důvodů v silničním příkopu, proto po skončení prací bude provedeno zřízení betonových žlabů do
betonového lože v celém dotčeném úseku - bude určeno před zahájením stavby. Křížení kanalizační
přípojky se silnicí IIII14327 bude provedeno protlakem, ke kterému vydá povolení o zvláštním
užívání příslušný silniční správní úřad. Pro veškeré práce na silničním pozemku musí vydat povolení
o zvláštním užívání příslušný silniční správní úřad. Po vydání výše uvedeného povolení bude
s Jihočeským krajem - SÚS JK, závod Č. Budějovice, uzavřena smlouva o finanční náhradě za
zvláštní užíváni. Před zahájením prací bude na místě samém provedeno upřesnění trasy. Před
zahájením a po ukončení prací bude provedeno protokolární převzetí a předání dotčeného úseku
silnice mezi SÚS Jk, závod Č. Budějovice, a investorem akce. Před zahájením prací, v jejich
průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace ukládaných sítí ( hloubka, trasa,
konstrukční vrstvy), která bude předána zástupci SÚS JK, závodu České Budějovice - bez této
fotodokumentace nebude možné práce převzít. Před vydáním stavebního povolení, ohlášení (pokud
se nevydává tak před vydáním územního rozhodnutí) bude v případě, že jsou silniční pozemky ve
vlastnictví Jihočeského kraje, požádáno u naší organizace o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
věcném břemeni na inženýrské sítě vedené v silničním pozemku. Po kolaudačním souhlasu nebo
oznámení o užívání a schválení příslušným úřadem a nebo po udělení certifikátu autorizovaným
inspektorem bude uzavřena mezi investorem stavby a SÚS Jčk smlouva o věcném břemeni pro
umístění inženýrských sítí na silničním pozemku.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 9.6.2011 pod zn. 011010009750: Jedná se
o napojení do kanalizační přípojky jiného vlastníka, která nebude ve správě ČEVAK a.s. RD ani
kanalizační přípojka na poz. 115/35 není zkolaudován, neznáme provedení přípojky a zaměření
přípojky nemáme k dispozici. V projektu byla kanalizační přípojka za ČOV na poz. 115/35 navržena
z potrubí DN 250, zaústění bylo navrženo za vtokovým objektem veřejné kanalizace do meliorační
stoky, požadujeme doložit povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Porovnáním
předloženich projvektů (projekt stavebníka P'vHály a stavebníka p. Keťky) chybí úsek přípojky mezi
šachtami S3 (za COV p. Bály) a šachtou KS4 ( v návrhu pana Keťky). Přípojka (přepad vyčištěné
vody) z domů na poz. St. 565 a 566 musí být napojena za ČOV p. Hály. S návrhem kanalizační
přípojky musí souhlasit všichni majitelé dotčených pozemků. Vlastníka vodohospodářské sítě
zastupujeme pouze ve věcech technických. Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas
vlastníka sítí s napojením ve věcech majetkových. Ke stavebnímu řízení bude nutno přiložit souhlas
vlastníka sítí - v tomto případě obec Vrábče. Požadujeme předložit k vyjádření projekt pro stavební
řízení.

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 2.5.2011 pod zn. H18585-
Z051113390: Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona Č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: - zakreslení trasy nadzemního i podzemního
vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace ajeho vyznačení
dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy
vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na
staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. - Vyřešení způsobu provedení
případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením
v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a PNE 333302. - V OP
elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se
konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které
by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či
majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením. - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: a)
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zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní
práce, c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m, d) u podzemního vedení
vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. - Veškerá
stavební činnost v OP elektrické stanice VNINN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a
NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která
stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN
50110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím
zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího
podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie. - Veškeré práce
s mechanizací, jejichž části e za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22
kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací
v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme
objednat nejpozděj i do 10 dne předchozího měsíce. - Objednání přesného vytýčení trasy kabelu
v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního
kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních
prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců
ECZR. - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak. - Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem
zařízení stanoveno jinak. - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby
nedošlo kjeho poškození poruchou nebo nepovolanou o obou a označení výstražnými tabulkami,
bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Dan podmínky pro zabezpečení našeho zařízení
si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek
a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního
deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady
investora stavby. - Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení
podzemního uzemňovaciho vedení. - eprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a
sdělovacího zařízení v provozování ECZR.

12. Budou dodrženy podmínky Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 25.7.2011 pod č.j. 112216/1 1.
13. Při křížení, souběhu nebo dotyku stavby nebo vedení inženýrských sítí s vodními toky,

vodohospodářskými díly a zařízeními budou dodrženy příslušné normy, budou dodrženy podmínky
majitelů a správců veřejného vodovodu a kanalizace, budou respektovány právem chráněné zájmy
vlastníků a uživatelů dotčených pozemků.

14. 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 189,20.

15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot
stanovených ČS a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.2211997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

16. V případě poškození odvodňovacích systémů, zabezpečí investor stavby jej ich opravu a uvedení do
funkčního stavu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Milan Keťko, nar. 25.6.1987, Chlum 117,38203 Křemže

Odůvodnění:

Dne 3.8.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí O umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 11.8.2011 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den 20.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
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Navrhovatel (žadatel) k veřejnému ústnímu jednání doložil, že v souladu s ustanovením § 87 odst. 2
stavebního zákona - následně po nařízení veřejného ústního jednání zajistil vyvěšení informace o jeho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na místě určeném
stavebním úřadem.
Žadatel prokázal, že informace o záměru byla dne 25.8.20 II vyvěšena na místě umisťované stavby,
(na společné hranici pozemků parc.č. 1094/20 a 1094/21 v katastrálnim území Vrábče) tak, aby byla
informace dobře viditelná, aby se veřejnost mohla se záměrem seznámit. Informace byla sejmuta dne
20.9.2011.

Hodnocení souladu stavbv z územním plánem:

Dle Územního plánu Obce Vrábčeje předmětná stavba umístěna v zastavitelné části obce aje variantním
řešením odkanalizováni rodinných domů do doby vybudování centrální cov obce Vrábče.

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 2.5.2011 pod zn. H18585-Z0S1113390
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne 13.4.2011 pod zn. 2634/1
ČEVAK a.s. ze dne 9.6.2011 pod zn. 011010009750
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 25.7.2011 pod zn. 112216/11
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství pod zn. ODaSHlll/4296/Ba-ITl/14327 ze dne
20.5.2011
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 26.4.2011 pod zn.
00ŽP13444/2011/Kub
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, emanická 10/2133, 370 10 České Budějovice, ze dne
2.3.2011 pod zn. SÚS ČB/594/11/14327
Povodí Vltavy státní podnik, závod Horní Vltava, ze dne 27.4.2011 pod zn. 22360/2011-143

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle tohoto
ustanovení účastníky územního řízení je navrhovatel Milan Keťko, nar. 25.6.1987, Chlum 117,38203
Křemže a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně
sousedních pozemků a staveb na nich st. p. 565, 566, 568, parc. č. 115/105, 1094/19, 1094/22, 1094/23,
1094/63, 3301/14 v katastrálním území Vrábče mohou být rozhodnutím přímo dotčena a správci
technické infrastruktury E.ON České republika, s.r.o., ČEVAK a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním řízení
individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu
úřadu podle okolností konkrétního případu. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad
individualizoval okruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci jak výše uvedeno.

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 1a) stavebního
zákona:

Milan Ket'ko, nar. 25.6.1987, Chlum 117,38203 Křemže
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Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle § 85, odst lb) stavebního
zákona:

Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 O I České Budějovice - obec na jejimi území má být požadovaný záměr
uskutečněn

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Miloš Hála, (1982), Vrábče 17,37001 Č.Budějovice
Drahoslava Vačkářová, Vrábče 22,37001 Vrábče
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 O 1 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.O., ernanická 10/2133,370 10 České Budějovice
Václav Dolejší, Vrábče 1,373 82 Vrábče
Marie Dolejší, Vrábče 1,373 82 Vrábče
Naděžda Keťková, Chlum 117,38203 Křemže
Miluše Patlevičová, V. Volfa 27/1362,37005 České Budějovice
Radka Pilátová, tř. Čsl. legií 13/835,37006 České Budějovice
Jan Švanda, Vrábče 20,37001 Č.Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brurnlovkou 2/266, 1 O P aha 4
E.O Česká republika, S.r.O., F.A. Gerstnera 6/2151 37049 České Budějovice
ČEV AK a.s., Severní 8/2264,370 10 České Budějovice

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

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Z řad veřejnosti se nikdo nevyjádřil

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 oznámen í ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v
Českých Buděj~icích 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.
Odvolán í jen proti odůvodněn í 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 § 2 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu ání stavby či ~, , edošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

0\S r Itt~
~~ "\.Sl,.>..e
~4~vebnrú,,~~N'C;,-

8UDĚJO

Ing. Vlastisla i
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.

Vyvěšeno dne: ...«...f. ...!.~!.! Sejmuto dne: .

J - r
/ prtl í IV. I( o

lfťý~í ľJ(~
I~'\ B(- .

s (: .f7 O 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 20.9.20 II.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Milan Keťko, Chlum č.p. 117,38203 Křemže

obec (dodejky) dle §85 odst. 1písmo b), jako obec najejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp

Ostatní účastníci, kter rmje doručováno podle §85 odst. 2 písmo al-b) stavebního zákona, kterým se
oznámení doručuje" veřejnou vyhláškou".
Miloš Hála, (1982), Vrábče č.p. 17, Č.Budějovice-Vrábče, 370 01 České Budějovice I
Drahoslava Vačkářová, Vrábče č.p. 22,370 O I České Budějovice I
Obec Vrábče, lDDS: sjpbipp
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., roDS: cadk8eb
Václav Dolejší, Vrábče č.p. 1,373 82 Boršov nad Vltavou
Marie Dolejší, Vrábče č.p. 1,373 82 Boršov nad Vltavou
Naděžda Keťková, Chlum č.p. 117,38203 Křemže
Miluše Patlevičová, V. Volfa č.p. 1362/27, České Budějovice 2,37005 České Budějovice 5
Radka Pilátová, tř. Čsl. legií č.p. 835/13, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Jan Švanda, Vrábče č.p. 20, Č.Budějovice, 370 01 České Budějovice I
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., roDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, S.r.O., !DOS: 3534cwz
ČEV AK a.s., lDDS: 3ndg7rf

dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Obecní úřad Vrábče, roOS: sjpbipp
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství

ostatní se žádostí o zveřejnění 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 - úřední deska, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice
- se žádostí o zverejněni na úřední desce po dobu J 5 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vráceni

zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový pristup
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Grafická příloha územního rozhodnutí, kterou tvoří ituační výkres předmětu územního řízení ajeho v
vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich.
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