
14Magistrát města České Budějovice
Stavební úřad
nám. Přemysla Otakara II, Č. 1,2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
37092 České Budějovice

I Viz rozdělovník:

Internet: http://www.c-budejovice.cz
L

Obecnf úřad Vrábče Co clop.1

Došlo dne: (tJ;, (O, /O!( lp,.c.!

o, j.1 fJy)c/7-- Ukl.aft'

P"I h Irlo y: .............. _._ ..___ .__

Značka:
SU/726 1/201 1 Pep

Vyřizuje:
Jitka Housková

Tel.:
386804009

E-mail:
houskovaj@c-budejovice.cz

Datum:
4.10.2011

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"), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění a změnu stavby před
dokončením, kterou dne 8.8.201 1 podal

František Trs, nar. 27.11.1982, Plzeňská 39/593,37004 České Budějovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

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 změně umístění stavby

na stavbu:
rodinný dům včetně přípojek na pozemku parc. č. 654/!2 (orná půda) v katastrálním území Vrábče

(dále jen "stavba")

II. Vydává a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky Č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

rozhodnutí o změně stavby před dokončením

na stavbu:
rodinný dům včetně přípojek na pozemku parc. č. 654/12 v katastrálním území Vrábče.
(dále jen "stavba")

Druh a účel umisťované stavby:
Zvětšení půdorysné velikosti přístřešku z 36 m2 na 72 m2

Změna umístění vjezdu na pozemek - původně byl pozemek napojen na místní komunikaci na
pozemku parc.č. 3269/1, nově bude pozemek napojen na místní komunikaci na pozemku parc.č.
654/13 v k. Ú. Vrábče.
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Umístění stavby na pozemku:

Přístřešek bude nově umístěn ve vzdálenosti 1,0 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 654/13,
ve vzdálenosti 3,0 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 3269/1 v katastrálním území Vrábče.

Určení prostorového řešení stavby:

Přístřešek bude zastřešen valbovou střechou s max. výškou hřebene +3,450 m od ± 0,000 - podlaha
1. P.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Vrábče - Ves - katastrální území Vrábče

III. 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, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. č.654 /12 v
k.ú.Vrábče.

3. Ostatní podmínky územního rozhodnutí vydaného dne 14.9.2009 pod zn. SU/6048/2009 Sk
zůstávaj í v platnosti.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro

pozemní stavby Ing. Jan Joza, vedený pod ČKAIT 0100432, autorizovaný technik pro požární
bezpečnost staveb Oldřiška Dostálová vedená pod ČKAIT 0100823; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

3. Ostatní podmínky stavebního povolení vydaného dne 23.9.2009 pod zn. SU/7530/2009 Trn zůstávají
v platnosti.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Podmínky stanovené stavebním povolením vydaným dne 23.9.2009 pod zn. SU/7530/2009 Tm
zůstávají v platnosti.

VI. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují,
stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst. I zákona Č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb., stanoví že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby, nabude
vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

František Trs, nar. 27.11.1982 Plzeňská 39/593,37004 České Budějovice
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Odůvodnění:

Dne 8.8.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby a změně stavby před
dokončením. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle
§ 78 odst. I stavebního zákona v souladu s § 140 odst. I správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4
správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 27.9.2011, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a III stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Odůvodnění územního rozhodnutí

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o
vydání změny územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby z hledisek uvedených v § 56 a § 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho
provedení a zvláštními předpisy.

Pozemek týkající se výše uvedené stavby je dle územního plánu obce Vrábče v zastavitelném území,
určeném pro nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy vč. hospodářského zázemí.

Ze zj ištěných a výše popsaných skutečností vyplývá závěr že umístění stavby je v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení vyhlášky č.
50112006 ve znění upravující vyhlášky Č. 269/2009 Sb

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č.
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Odůvodnění stavebního povolení pro stavbu

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených ~'
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistii, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
kjeho provedení a zvláštními předpisy.

K žádosti o stavební povolení byla předložena projektová dokumentace nové stavby splňující obecné
technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektová dokumentace
v odpovídající míře splňuje obecné požadavky na výstavbu jak jsou vyjádřeny ve vyhl.č.268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby "OTP".

Stavební úřad rozhodl ve věci vydání stavebního povolení, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Podklady pro rozhodnutí (vydaná stanoviska.. vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí)

HZS Jihočeského kraje ze dne 4.8.2011 pod zn. HSCB-345 1-2/20 II KŘ

Obecní úřad Vrábče - rozhodnutí o připojení ze dne 24.6.20 II.
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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.

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 a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva
k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být
rozhodnutím přímo dotčena. 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.

Ve smyslu ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úrad územní rozhodnutí
účastníkům rizeni uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.
účastníkům Hzeni uvedených v §85 odst. 2 stavebniho zákona veřejnou vyhláškou.

Účastníci Nzení dle §85 odst 1aj stavebního zákona:

František Trs, nar. 27.11.1982, Plzeňská 39/593, 370 04 České Budějovice

Účastníci Nzení dle §85 odst 1bJ stavebního zákona:

Obec Vrábče, 370 01 Vrábče 33

Účastníci Nzení dle §85 odst 2 aj - bJ stavebního zákona:

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Vrábče, 370 01 Vrábče 33
E.O Česká Republika, s.r.o. Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 6/2151, 37049 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice
ČEV AK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Aleš Trs, nar. 7.11.1984, Bavorovice 107,37341 Hluboká nad Vltavou

Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení:
Při stanovení okruhu účastníků vedeného stavebního řízení, vycházel stavební úřad z ustanovení § 109
stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka Františka Trse (vlastníka stavby a
pozemků stavbou dotčených), dále byli do okruhu účastníků stavebního řízení zahrnuti vlastníci
sousedních pozemků a staveb na nich parc. č. 654/1 I, 654/13, 3269/1 v katastrálním území Vrábče, a
správce technické infrastruktury E.ON Česká republika, s.r.o., E.O Česká republika, s.r.o. správa sítě
plyn, ČEV AK a.s., jelikož mohou být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Vlastnictví ani
jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad zahájení stavebního iizeni
účastníkům Hzeni uvedeným v § 109 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou.

František Trs, nar. 27. 11.1982, Plzeňská 39/593, 370 04 České Budějovice
Obec Vrábče, 370 O I Vrábče 33
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 6/215 1,37049 České Budějovice
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Aleš Trs Bavorovice 107,37341 Hluboká nad Vltavou
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.

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 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-Ii 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 pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem - rozhodnutí o umístění stavby má odkladný účinek
i vůči rozhodnutí s navazui ím ýrokem - stavební povolení.
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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.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřa
České Budějovice

Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

"" ((f. (t?-lO({
Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písmo f) ve
výši 300 Kč byl zaplacen dne 27.9.2011.

Obdrží:
Územní řízení:
navrhovatelé (dodej ky)
František Trs, Bavorovice č.p. 107,37341 Hluboká nad Vltavou

ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85,odst. 2 písmo a)- b) stavebního zákona, kterým se
oznámení doručuje "veřejnou vyhláškou"
Obec Vrábče, IDOS: sjpbipp
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plyn, IDOS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., rDOS: 3534cwz
ČEVAK a.s., !DOS: 3ndg7rf
Aleš Trs, Bavorovice č.p. 107 37341 Hluboká nad Vltavou

dotčené orgány
Obecní úřad Vrábče, lDOS: sjpbipp
HZS Jihočeského kraje, lDOS: ph9aiu3

ostatní se žádostí o vwěšení pro doručení účastníkům Nzení:
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV -UO - Úřední deska, - zde-
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový pristup po dobu 15dnů,
vyznačení data vyvěšení a sejmuti a vrácení zpět stavebnímu úřadu
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33 37001
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15dnů, vyznačeni data vyvěšeni a sejmutí a vráceni

zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Stavební řízení:
navrhovatelé (dodejky)
František Trs, Bavorovice č.p. 107,373 41 Hluboká nad Vltavou

ostatní účastníci (dodejky)
Obec Vrábče, IDOS: sjpbipp
E.O Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plyn, rDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., IDOS: 3534cwz
ČEV AK a.s., IDOS: 3ndg7rf
Aleš Trs, Bavorovice č.p. 107,37341 Hluboká nad Vltavou

dotčené orgány
Obecní úřad Vrábče IDOS: sjpbipp
HZS Jihočeského kraje, IDOS: ph9aiu3

Grafická příloha rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu územního a stavebního řízení ajeho
vazeb a účinků na okolí zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich.
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