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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 rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne
22.8.2011 podala společnost

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice, kterou
zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera 6/2151,370 49 České
Budějovice, kterou dále zastupuje ELSA CB s.r.o., IČ 25160435, Průmyslová 265,37382
Boršov nad Vltavou

(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 umístění stavby

na stavbu:
SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ - KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN, č. stavby SB-4810-459

Vrábče, Kroclov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1310/1, 1310/22, 1310/23, 1402/9, 3280/1,3281/1 v katastrálním
území Vrábče parc. č. 131011 (trvalý travní porost), parc. č. 310/22 (trvalý travní porost), parc. Č.

1310/23 (trvalý travní porost) parc. č. 1402/9 (trvalý travní porost), parc. č. 3280/1 (ostatní plocha),
parc. č. 3281/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vrábče.

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

stavební povolení

na stavbu:
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SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ - KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN, č. stavby SB-4810-459
Vrábče, Kroclov

(dálejen"stavba")napozemkuparc.č.1310/l, 1310/22, 13-1Of2?, 1402/9,328011,3281/1 v katastrálním
území Vrábče.

Druh a účel umisťované stavby:
nová kabelová přípojka NA VY 4 x 95 mm2 za účelem připojení pozemků na distribuční rozvod o
délce 67 m

Umístění stavby na pozemku:
stavba bude umístěna na pozemcích parc. Č. 131011, 1310/22, 1310/23, 1402/9,3280/1,328111 v
katastrálním území Vrábče

Určení prostorového řešení stavby:
kabelová přípojka NN je řešena jako zemní, do rýhy je uložen kabel, který je chráněn proti poškození
a zasypán zeminou, dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

k.ú. Vrábče, lokalita Kroclov

lIT. Stanoví podmínky pro umístění stavby: •
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou roz odnutí, která. óbsahuje výkres

současného stavu území v měřítku I :500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb.

2. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, ve kterém je zakreslen současný stav
území v měřítku I:500 a stavební pozemek, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

3. 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 ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.2211997 Sb., o

'. technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
4.' Budou dodrženy podmínky vyjádření MM, odboru ochrany životního prostředí ze dne 9.12.2010,

zn.: 00ŽPII125/2010/Urb:
Oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu:

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 - § 8 odst. 2 zákona.

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s. - vyjádření o existenci sítí ze dne
23.11.2010 pod zn. 010010010225.

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho ze dne 26.10.20 10 pod
zn. Z051 030999.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne
14.10.2010 pod zn. 125252/10.

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

technologická zařízení staveb Vác\av Douda, ČKAIT - O 1O 1268; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
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3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po dokončení stavby

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení

provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu sdělen
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Zhotovitel stavby je dle § 160
odst. 2 stavebního zákona povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu,
popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů. Povinností stavbyvedoucího je dle § 153 odst. I a 2 stavebního zákona řídit provádění
stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajíc
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení
obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a norem; dále působit k
odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby,
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Uvedené povinnosti jsou pod sankcí).

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, tzn. zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalšieh podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 'požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
nařízení vlády Č. 10I/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a zákon Č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-Ii stavba prováděna více
zhotoviteli a přesáhne-Ii svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu
na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona Č. 309/2006 Sb.
určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský
kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice.

7. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády Č.
(48/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

8. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním
úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle
§ 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha Č. 5 k této vyhlášce.

9. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č.
185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. MŽP Č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v souladu se
zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby,
která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadů. Odpady budou předávány k
likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě, která je provozovatelem zařízení k
jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zákona.

10. O povolení záboru veřejného prostranství (chodníku, komunikace) požádejte nejméně 30 dnů před
zahájením příslušných prací u MM - odboru dopravy a silničního hospodářství (místně příslušného
obecního úřadu).

II. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat
ustanovení § 22 a § 23 zákona Č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby
přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

12. Před zásahem do silničního pozemku (§ II silničního zákona) budou minimálně 6 týdnů před
zahájením stavebních a montážních prací podány žádosti o povolení zvláštního užívání místní
komunikace (protlak /podvrt/, podélný výkop, překop) a o stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích a dopravně inženýrské opatření (přechodné dopravní značení)
na celé řešené území; žádosti budou doplněny souhlasnými vyjádřeními Správy a údržby silnic



Č.j. SU/7767/2011 Za str. 4

Jihočeského kraje, p.o. a Policie ČR - Okresního ředitelství - dopravního inspektorátu České
Budějovice.

13. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky ~)68/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

14. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do
kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.

15. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro
navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané
existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

16. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru
příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden
zápis do stavebního deníku.

v. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
•

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle § 122 stavebního
zákona povinen podat stavebnímu úřad žádost o jeho vydání, která musí obsahovat náležitosti a přílohy
dle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, a přílohy č. 5, části A a B, k této vyhlášce.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti

stavebnímu povolení stavebnímu úřadu a ověřené projektové dokumentaci
b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace

s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
c). projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby
d) geodetické zaměření stavby a přípojek včetně šachet před zásypem
e) protokol o vytýčení stavby
t) revizní zprávu elektroinstalace, elektrické přípojky
g) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby
h) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán
i) plná moc v případě zastupování stavebníka
j) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního

zákona) dle zákona č.221l997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a prohlášení
zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o
jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o
shodě

VI. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují
stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 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.
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VII. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad yyhověl těmto námitkám:
Námitka Č. 1 ze dne 30.11.2011 pod zn. SU/I1130/2011 Za 'ůčastníka řízení Ing. Jiřího Nekoly,
bytem Sadová 8, 37316 Dobrá Voda U Českých Budějovíc: .

Jsem spoluvlastníkem pozemků Č. 1310/11, 1402/10 a 3280/4 v k.ú. Vrábče přiléhajících těsně ke stavbě
kabelové přípojky NN, Č. stavby SB-481 0-459 Kroclov. Z tohoto titulu jsem účastník řízení.

Podle projektové dokumentace kabelové přípojky, kterou jsem si podrobně prostudoval, je kabel veden
těsně na hranicích výše uvedených pozemků. Z toho vyplývá, že touto kabelovou přípojkou budou při
výstavbě a hlavně při provozování hrubě dotčena má výlučná vlastnická práva k těmto pozemkům,
zejména omezení vlastnických práv vyplývající z § 45 a § 46 Zákona 458/2000 Sb. v platném znění.
Polopatická vsuvka. Nevidím důvod a nesouhlasím s vedením kabelu cca 20 cm a méně od hranice mých
pozemků. Nehodlám při výstavbě hlídat, jestli mi bylo něco poškozeno na pozemcích, dohadovat se
s kýmsi, zda to bude napraveno. Nehodlám s dohadovat s firmou E.ON a nenechám se od ní buzerovat, co
na značné části mých pozemků v ochranném pásmu kabelu smím a nesmím a za jakých nesmyslných
podmínek. Nehodlám v budoucnu poníženou suplikou tuto firmu žádat, několik měsíců čekat, zda
blahosklonně povolí s tisíci podmínkami, zda např. mohu zrekonstruovat sklep, udělat plot
s podezdívkou, vysadit dřeviny atd. Dále projekt vůbec nepočítá v místech příjezdu ke stodole se
zvýšenou ochranou kabelu protože tam zajíždějí těžká vozidla bez nákladu i s nákladem. Proto
s výstavbou a provozováním kabelové přípojky v navržené projektové variantě nesouhlasím.
Námitce bylo vyhověno.

ámitka Č. 2 ze dne 30.11.2011 pod zn. SU/1113112011 účastníka řízení Ing. Mileny Andrlové,
bytem Kroclov 5,370 01 České Budějovice:

Jsem spoluvlastníkem pozemků č. 1310/11, 1402/10 a 3280/4 ·k.ú. Vrábče přiléhajících těsně ke stavbě
kabelové přípojky NN, Č. stavby SB-481 0-459 Kroclov. Z tohoto titulu jsem účastník řízení. Zásadně
nesouhlasím s vybudováním uvedené přípojky, pokud by byla trasa jejího vedení natolik blízko
k pozemkům v mém spoluvlastnictví, že by jakékoliv ochranné pásmo související s umístěním kabelu
zasahovalo do pozemků v mém spoluvlastnictví nebo se jen dotýkalo hranice těchto pozemků.
Námitce bylo vyhověno.

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

Námitka Č. 3 ze dne 22.2.2012 pod zn. SU/1620/2012 Za účastníka řízení Ing. Jiřího Nekoly, bytem
Sadová 8,37316 Dobrá Voda U Českých Budějovic:

Jsem spoluvlastníkem pozemků Č. 1310/11, 1402/10 a 3280/4 k.ú. Vrábče přiléhajících těsně ke stavbě
kabelové přípojky NN, Č. stavby SB-481 0-459 Kroclov a i dalších pozemků v dolní části Kroclova.
Z tohoto titulu jsem účastník řízení.
Podle projektové dokumentace silové kabelové přípojky (není to jednoduchá přípojka pro jednu
nemovitost), kterou jsem si podrobně prostudoval, je silový kabel veden v úzké jediné polní nezpevněné
cestě na pozemcích 1402/9,328011,3281/1, 1310/22. Pozemek 1402/9 a 1310/22 není trvalý travní
porost, ale z hlediska užívání ostatní plocha (cesta). Tato polní nezpevněná cesta jako jediná umožňuje
přístup k celé spodní části kroclovských zemědělských pozemků, lesních pozemků a nemovitostí. Tento
silový kabel omezuje užívání této jediné cesty a omezuje užívání nejenom mých pozemků, ale i pozemků
dalších vlastníků, včetně státních. Doufám, že o všech těchto omezeních byli pravdivě informováni
ostatní účastníci řízeni.

Touto kabelovou přípojkou budou při výstavbě a hlavně při provozování dotčena má výlučná vlastnická
práva nejen k přiléhajícím pozemkům, ale i k dalším mým pozemkům v dolní části Kroclova. Tyto
omezení vyplývají ze Zákona 458/2000 Sb. v platném znění a Zákona 183/2006 v platném znění.
Proto s výstavbou a provozováním kabelové přípojky nesouhlasím.
Námitce bylo částečně vyhověno.
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Námitka č. 4 ze dne 24.2.2012 pod zn. SU/1743/2012 Za účastníka řízení Ing. Mileny Andrlové,
bytem Kroclov 5,370 01 České Budějovice:

Jsem spoluvlastnicí pozemků Č. 1310/11, 1402/1 O a 3280/4 k.ú. Vrábče přiléhajících těsně ke stavbě
kabelové přípojky NN, Č. stavby SB-481 0-459 Kroclov a i dalších pozemků v dolní části Kroclova.
Z tohoto titulu jsem účastník řízení.
Podle projektové dokumentace kabelové přípojky, kterou jsem si podrobně prostudovala, má být kabel
veden v úzké jediné polní nezpevněné cestě na pozemcích 1402/9, 3280/1, 328 III, 1310/22. Pozemek
1402/9 a 1310/22 není trvalý travní porost, ale z hlediska užívání ostatní plocha (cesta). Tato polní
nezpevněná cesta jako jediná umožňuje přístup k celé spodní části kroclovských zemědělských pozemků,
lesních pozemků a nemovitostí. Vedení kabelu omezuje užívání této jediné cesty a omezuje užívání
nejenom mých pozemků, ale i pozemků dalších vlastníků, včetně státních. Omezení vyplývají ze Zákona
458/2000 Sb. v platném znění a Zákona 183/2006 Sb. v platném znění. Doufám, že o všech těchto
omezeních byli pravdivě informováni ostatní účastníci řízení.
Touto kabelovou přípojkou budou při výstavbě a hlavně při provozování dotčena má výlučná vlastnická
práva nejen k přiléhajícím pozemkům, ale i k dalším mým pozemkům v dolní části Kroclova. Tyto
omezení vyplývají ze Zákona 458/2000 Sb. v platném znění a Zákona 183/2006 v platném znění.
Jájsem se při dotazování na ev. omezení po uložení kabelu bohužel nedozvěděla pravdivé informace a
musela jsem je složitě dohledávat jinde.
Touto kabelovou přípojkou budou při výstavbě a hlavně při provozování dotčena má výlučná vlastnická
práva nejen k přiléhajícím pozemkům, ale i dalších mých pozemkům v dolní části Kroclova. Tato
omezení vyplývají ze Zákona 458/2000 Sb. v platném znění a Zákona 183/2006 v platném znění.•. ,
Proto s výstavbou a provozováním kabelové přípojky nesouhlasím.

ámitce bylo částečně vyhověno.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice zastoupená společností
E.ON Česká republika, S.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 22.8.20 II podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. I správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 24.10.20 I Izahájení spojeného územního a stavebního řízení
účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na
den 5.12.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. K veřejnému jednání doložil žadateÍpísemné čestné
prohlášení včetně fotodokumentace o splnění povinnosti podle § 87 odst. 2 stavebního zákona. Podle
pokynu stavebního úřadu byla informace o záměru vyvěšena na pozemku parc.č. 1402/9 v k.ú. Vrábče.
Informace o záměru obsahovala náležitosti podle § 8 odst. I vyhlášky Č. 503/2006 Sb. O podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dotčené orgány a účastníci řízení
mohli závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání. V této
zákonem stanovené lhůtě Stavební úřad obdržel dne 30.11.2011 námitky účastníka řízení Ing. Jiřího
Nekoly, bytem Sadová 8, 373 16 Dobrá Voda U Českých Budějovic a Ing. Mileny Andrlové, bytem
Kroclov 5, 370 01 České Budějovice týkající se nesouhlasu s vydáním rozhodnutí o umístění stavby a
vydání stavebního povolení na stavbu kabelové přípojky NN z důvodu zasahování ochranného pásma
kabelové přípojky NN do pozemků ve vlastnictví účastníků řízení. Z tohoto důvodu navrhovatel předložil
dne 8.12.201 1stavebnímu úřadu nový návrh umístění kabelové přípojky NN. Stavební úřad za účelem
seznámení s podklady řízení oznámil opatřením ze dne 12.1.2012 pokračování řízení a současně nařídil
veřejné ústní jednání na den 27.2.2012 se schůzkou pozvaných v budově Stavebního úřadu České
Budějovice. Dotčené orgány a účastníci řízení mohli závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy
uplatnit nejpozději při ústním jednání. Účastníci řízení mohli též na stavebním úřadu nahlížet do podkladů
rozhodnutí. Do doby veřejného jednání nikdo z účastníků neprojevil zájem seznámit se s předloženou
dokumentací, veřejného jednání se nezúčastnil nikdo z vlastníků sousedních pozemků a staveb. Stavební
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úřad posoudil upravenou dokumentaci tak, že námitkám týkajícím se ochrany a umístění kabelu NN bylo
vyhověno (viz odůvodnění námitek ze dne 30.11.20 II). Stavební úřad obdržel dne 22.2.2012 námitky
účastníka řízení lng. Jiřího Nekoly a dne 24.2.2012 n~itky účastníka řízení Ing. Mileny Andrlové
týkajfcí se nesouhlasu s vydáním rozhodnutí o umístění stav-by a vydání stavebního povolení na stavbu
kabelové přípojky NN. Námitkám bylo částečně vyhověno.

Odůvodnění územního rozhodnutí

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o
vydání 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 k jeho
provedení a zvláštními předpisy.

Ze zjištěných a výše popsaných skutečností vyplývá závěr, že umístění stavby je v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací Obce Vrábče . Stavba se nachází v zastavěném území a v území, které je
územním plánem určeno k bydlení, tudíž počítá i s rozšířením sítě NN.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

•
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 § 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
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.

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)
E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 26.10.2010 pod zn. Z051 030999
ČEV AK a.s. - vyjádření o existenci sítí ze dne 23.11.2010 pod zn. OI00 I00 I0225
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 14.10.2010 pod zn. 125252/10
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí - závazné stanovisko ze dne
9.12.2010 pod zn. OOŽPIl O125/20 IO/Urb

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
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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 úřad územní rozhodnutí
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě,
účastníkům řízení uvedených v §85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízeni dle §85 odst 1 a) stavebního zákona:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice, kterou zastupuje E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice

Účastníci řízeni dle §85 odst 1 b) stavebního zákona:

Obec Vrábče, Vrábče, 370 01 České Budějovice

Účastníci řízeni dle §85 odst 2 a) - b) stavebního zákona:

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Vrábče, 370 01 Vrábče 33
Ing. Jiří Hynek, Kroclov 13,37001 Vrábče
Milena Hynková, Kroclov 13,37001 Vrábče
ČEV AK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
Marcela Chromá, Koroseky 11,37001 Vrábče
Vlastimil Kouba, Třísov 26, 382 03 Holubov
Jan Rytíř, Cihelny 12,36464 Karlovy Vary
Ing. Jiří Nekola, Sadová 8/170 1,373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5, 370 OIVrábče
Ing. Jan Perek, J. Š. Baara 41/1661,37001 České Budějovice
Božena Šimková, L. M. Pařízka 8/495, 370 07 České Budějovice
Ing. Jan Patočka, U Staré pošty 8/144, 147 00 Praha
Ing. Květoslava Remtová, Csc., Lucemburská 5/1591, 13000 Praha
Pavel Russfell, Kroclov 6, 370 01 Vrábče
Mgr. Anna Brutovská, Kroclov 8, 370 01 Vrábče

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 (vlastníka stavby a pozemků stavbou
dotčených), dále byli do okruhu účastníků stavebního řízení zahrnuti vlastníci sousedních pozemků a
staveb na nich st. p. 150, parc. Č. 129311,1293/2,1361/4,1380/2,1402110,1402/22, 3280/4, 3280/22 v
katastrálním území Vrábče a správce technické infrastruktury, 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.

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona:
Účastníci řízeni - další dotčené osoby:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151,37049 České Budějovice
Obec Vrábče, 370 01 Vrábče 33
Ing. Jiří Hynek, Kroclov 13,37001 Vrábče
Milena Hynková, Kroclov 13,37001 Vrábče
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4
Marcela Chromá, Koroseky 11,37001 Vrábče
Vlastimil Kouba, Třísov 26, 382 03 Holubov
Jan Rytíř, Cihelny 12,36464 Karlovy Vary
Ing. Jiří Nekola, Sadová 8/1701, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5, 370 OI Vrábče
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Ing. Jan Perek, J. Š. Baara 41/1661,370 O I České Budějovice
Božena Šimková, L. M. Pařízka 8/495, 370 07 České Budějovice
Ing. Jan Patočka, U Staré pošty 8/144, 14700 Praha ,
Ing. Květoslava Remtová, Csc., Lucemburská 5/1591, no 00 Praha
Pavel Russfell, Kroclov 6, 370 O I Vrábče
Mgr. Anna Brutovská, Kroclov 8,370 O I Vrábče

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

Námitka č, 1 ze dne 30.11.2011 pod zn. SU/I1130/2011 Za účastníka řízení Ing. Jiřího Nekoly,
bytem Sadová 8, 37316 Dobrá Voda U Českých Budějovic:

Jsem spoluvlastnikem pozemků č. 1310/11, 1402/10 a 3280/4 v k.ú. Vrábče přiléhajících těsně ke stavbě
kabelové přípojky NN, č. stavby SB-481 0-459 Kroc/ov. Z tohoto titulu jsem účastník řízení.

Podle projektové dokumentace kabelové přípojky, kterou jsem si podrobně prostudoval, je kabel veden
těsně na hranicích výše uvedených pozemků. Z toho vyplývá, že touto kabelovou přípojkou budou při
výstavbě a hlavně při provozování hrubě dotčena má výlučná vlastnická práva k těmto pozemkům,
zejména omezení vlastnických práv vyplývající z §45 a §46 Zákona 458/2000 Sb. v platném znění.
Polopatická vsuvka. Nevidím důvod a nesouhlasím s vedením kabelu cca 20 cm a méně od hranice mých
pozemků. Nehodlám při výstavbě hlídat, jestli mi bylo něco poškozeno na pozemcích, dohadovat se
s kýmsi, zda to bude napraveno. Nehodlám s dohadovat sfirmou E.ON a nenechám se od ní buzerovat, co
na značné části mých pozemků v ochranném pásmu kabelu smím a nesmím' a za jakých nésmyslných
podmínek. Nehodlám v budoucnu poníženou suplikou tuto firmu žádat, několik měsíců čekat, zda
blahosklonně povolí s tisíci podmínkami, zda např. mohu zrekonstruovat sklep, udělat plot spodezdívkou,
vysadit dřeviny atd. Dále projekt vůbec nepočitá v místech příjezdu ke stodole se zvýšenou ochranou
kabelu, protože tam zajíždějí těžká vozidla bez nákladu i s nákladem. Proto s výstavbou a provozováním
kabelové přípojky v navržené projektové variantě nesouhlasím.

Odůvodnění námitky Č. I

Předložená námitka Ing. Jiřího Nekoly ze dne 30.11.20 II pod zn. SUIlI130/20 II podaná v rámci
zahájení řízení k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ze dne 24.10.20 II na výše
uvedenou stavbu obsahovaly nesouhlas se stavbou z důvodu nedodržení ochranného pásma kabelu NN a
také nesouhlas se stavbou z důvodu údajné nedostatečné ochrany kabelu. Z tohoto důvodu stavebník
předložil stavebnímu úřadu upravenou dokumentaci, kde bylo dodrženo ochranné pásmo kabelu
vzhledem k sousedním pozemkům a vyřešena byla i ochrana kabelu. Stavební úřad po posouzení
upravené dokumentace zjistil, že podané námitky jsou v této dokumentaci již zohledněny a zapracovány
tak, že bylo dodrženo ochranné pásmo kabelu NN (vzdálenost kabelu od předmětných pozemků je cca
3,00 m) a část trasy kabelu, která vede v nezpevněné komunikaci (pozemek parc.č. 3281/1, 1402/9,
3280/1) bude ošetřena tak, že kabel bude uložen v hloubce 1 m (dle ČSN 341050) v ochranné trubce pod
fólií - obojí výstražné červené barvy (dle ČSN 341050). Tím bude kabel zajištěn proti mechanickému
poškození a tím nebude nijak dotčeno užívání výše uvedených pozemků.

Stavební úřad dospěl k závěru, že námitce bylo vyhověno a nové uložení kabelu odpovídá platným
předpisům a nijak neomezuje práva vlastníků sousedních pozemků.

Námitka č. 2 ze dne 30.11.2011 pod zn. SU/1113112011 účastníka řízení Ing. Mileny Andrlové,
bytem Kroclov 5, 370 01 České Budějovice:

Jsem spoluvlastnikem pozemků Č. 1310/11, 1402/10 a 3280/4 k.Ú. Vrábče přiléhajících těsně ke stavbě
kabelové přípojky NN, Č. stavby SB-4810-459 Kroc/ov. Z tohoto titulujsem účastník řízení. Zásadně
nesouhlasím s vybudováním uvedené přípojky, pokud by byla trasa jejího vedení natolik blízko
k pozemkům v mém spoluvlastnictví, že by jakékoliv ochranné pásmo související s umístěním kabelu
zasahovalo do pozemků v mém spoluvlastnictví nebo se jen dotýkalo hranice těchto pozemků.

Odůvodnění námitky Č. 2
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Předložená námitka Lng. Mileny Andrlové ze dne 30.11.20 II pod zn. SU/11131/20 11podaná v rámci
zahájení řízení k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ze dne 24.10.20 II na výše
uvedenou stavbu obsahovaly nesouhlas se stavbou z důvoQu nedodržení ochranného pásma kabelu NN a
také nesouhlas se stavbou z důvodu údajné nedostatečné ochrany kabelu. Z tohoto důvodu stavebník
předložil stavebnímu úřadu upravenou dokumentaci, kde bylo dodrženo ochranné pásmo kabelu
vzhledem k sousedním pozemkům a vyřešena byla i ochrana kabelu. Stavební úřad po posouzení
upravené dokumentace zjistil, že podané námitky jsou v této dokumentaci již zohledněny a zapracovány
tak, že bylo dodrženo ochranné pásmo kabelu NN (vzdálenost kabelu od předmětných pozemků je cca
3,00 m) a část trasy kabelu, která vede v nezpevněné komunikaci (pozemek parc. Č. 3281/1, 1402/9,
3280/1) bude ošetřena tak, že kabel bude uložen v hloubce 1 m (dle ČSN 341050) v ochranné trubce pod
fólií - obojí výstražné červené barvy (dle ČSN 341050). Tím bude kabel zajištěn proti mechanickému
poškození a tím nebude nijak dotčeno užívání výše uvedených pozemků.

Stavební úřad dospěl k závěru, že námitkám bylo vyhověno a nové uložení kabelu odpovídá platným
předpisům a nijak neomezuje práva vlastníků sousedních pozemků.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

Námitka Č. 3 ze dne 22.2.2012 pod zn. SU/1620/2012 Za účastníka řízení Ing. Jiřího Nekoly, bytem
Sadová 8, 373 16 Dobrá Voda U Českých Budějovic:

Jsem spoluvlastnikem pozemků č. 1310/11, 1402/10 a 3280/4 k.ú. Vrábče přiléhajicích těsně keřstavbě
kabelové přípojky NN, č. stavby SB-481 0-459 Kroc/ov a i dalšich pozemků v dolni části Kroc/ova.
Z tohoto titulujsem účastník rizeni.
Podle projektové dokumentace silové kabelové přípojky (neni to jednoduchá připojka pro jednu
nemovitost), kterou jsem si podrobně prostudoval, je silový kabel veden v úzké jediné polni nezpevněné
cestě na pozemcích 1402/9,3280/1,3281/1, 1310/22. Pozemek 1402/9 a 1310/22 neni trvalý travni
porost, ale z hlediska uživáni ostatni plocha (cesta). Tato polni nezpevněná cesta jako jediná umožňuje
přístup k celé spodní části kroc/ovských zemědělských pozemků, lesních pozemků a nemovitosti. Tento
silovy kabel omezuje užívání této jediné cesty a omezuje uživánl nejenom mých pozemků, ale i pozemků
dalšich vlastniků, včetně státnich. Doufám, že o všech těchto omezenich byli pravdivě informováni ostatní
účastnici řízení.
Touto kabelovou přípojkou budou při výstavbě a hlavně při provozováni dotčena má výlučná vlastnická
práva-nejen k piiléhajicim pozemkům, ale i k dalším mým pozemkům v dolni části Kroc/ova. Tyto omezení
vyplývaji ze Zákona 458/2000 Sb. v platném zněni a Zákona 183/2006 v platném zněni.
Proto S výstavbou a provozovánim kabelové přípojky nesouhlasim.

Odůvodnění námitky Č. 3:

Předložené námitky Ing. Jiřího Nekoly ze dne 22.2.2012 pod zn. SU/1620/2012 Za podané v rámci
pokračování řízení k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ze dne 12.1.2012 na výše
uvedenou stavbu obsahovaly dále nesouhlas se stavbou z důvodu údajné nedostatečné ochrany kabelu a
také omezení užívání pozemků, které jsou přístupné z nezpevněné cesty, kde vede trasa kabelu.

Upravená dokumentace týkající se ochrany a umístění kabelu byla navrhovatelem stavebnímu úřadu
předložena následně po jednání vedeného v rámci zahájení řízení a byla k nahlédnutí na stavebním úřadu
až do ústního jednání vedeného v rámci pokračování řízení, ve kterém byli účastníci a dotčené orgány
seznámeni s průběhem jednání a s termínem ústního jednání, v rámci něhož se mohli též seznámit
s podklady řízení, případně vznést své námitky. Stavební úřad posoudil upravenou dokumentaci tak, že
námitkám týkajícím se ochrany a umístění kabelu NN bylo vyhověno (viz odůvodnění námitek ze dne
30.11.2011).

K poznámce uvedené v námitkách podaných dne 22.2. 2012, která se týká obavy, zda byli všichni
účastníci pravdivě informováni o omezení užívání stavební úřad znovu uvádí, že podle pokyn LI
stavebního úřadu byla informace o záměru vyvěšena na pozemku parc.č. 1402/9 v k.ú. Vrábče. Součástí
informace bylo grafické vyjádření záměru, z něhož bylo možné usuzovat umístění stavby a jeho vliv na
okolí. Informace o záměru obsahovala náležitosti podle § 8 odst. 1 vyhlášky Č. 503/2006 Sb. O
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dotčené orgány a
účastníci řízení mohli závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním
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jednání. V rámci pokračování řízení byli účastníci seznámeni s možností seznámit se s upravenými
podklady, kde byla ošetřena i ochrana kabelu NN proti mechanickému poškození.

K námitce týkající se nesouhlasu s výstavbou a provozováním kabelové přípojky a námitky, že: "budou
při výstavbě a hlavně při provozování dotčena má výTucná vlastnická práva nejen k přiléhajícím
pozemkům, ale i dalších mých pozemkům v dolní části Kroclova. Tato omezení vyplývají ze Zákona
458/2000 Sb. v platném znění a Zákona 183/2006 Sb. v platném znění" stavební úřad uvádí, že uložení
kabelové přípojky je v souladu s ČSN 341050 a ČSN 736005 a rovněž v souladu se stavebním zákonem,
protože umístění a uložení kabelové přípojky bylo ošetřeno tak, že nebude dotčeno právo užívání
sousedních pozemků ani nezpevněné komunikace. V technické zprávě, která je součástí projektové
dokumentace, je ošetřen také průběh stavby a to tak, že před započetím stavby budou vlastníci pozemků,
na kterých bude prováděna stavba, seznámeni s rozsahem a dobou realizace stavby. Po dokončení stavby
budou dotčené pozemky stavebníkem uvedeny do původního stavu.

Stavební úřad dospěl k závěru, že námitkám bylo částečně vyhověno a nové uložení kabelové přípojky
odpovídá platným předpisům a nijak neomezuje práva vlastníků sousedních pozemků.

Námitka č. 4 ze dne 24.2.2012 pod zn. SU/1743/2012 Za účastníka řízení Ing. Mileny Andrlové,
bytem Kroclov 5,370 01 České Budějovice:

Jsem spoluvlastnici pozemků Č. 1310/11, 1402/10 a 3280/4 k.ú. Vrábče přiléhajících těsně ke stavbě
kabelové přípojky NN, Č. stavby SB-481 0-459 Kroclov a i dalších pozemků v dolní části Kroc/ova.
Z tohoto titulu jsem účastník řízení.
Podle projektové dokumentace kabelové přípojky, kterou jsem si podrobně proscudovala, 'má být kabel
veden v úzké jediné polní nezpevněné cestě na pozemcích 1402/9, 3280/1, 3281/1, 1310/22. Pozemek
1402/9 a 1310/22 neni trvalý travni porost, ale z hlediska užívání ostatní plocha (cesta). Tato polní
nezpevněná cesta jako jediná umožňuje přístup k celé spodní části kroc/ovských zemědělských pozemků,
lesních pozemků a nemovitostí. Vedení kabelu omezuje užívání této jediné cesty a omezuje užívání
nejenom mých pozemků, ale i pozemků dalších vlastníků, včetně státních. Omezení vyplývají ze Zákona
458/2000 Sb. v platném znění a Zákona 183/2006 Sb. v platném znění. Doufám, že o všech těchto
omezeních byli pravdivě informováni ostatní účastníci řízení.
Touto kabelovou přípojkou budou při výstavbě a hlavně při provozování dotčena má výlučná vlastnická
práva nejen k přiléhajícím pozemkům, ale i k dalším mým pozemkům v dolní části Kroclova. Tyto omezení
vyplývají ze Zákona 458/2000 Sb. v platném znění a Zákona 183/2006 v platném zněni.

Já jsem se při dotazování na ev. omezení po uložení kabelu bohužel nedozvěděla pravdivé informace a
musela jsem je složitě dohledávat jinde.
Touto kabelovou přípojkou budou při výstavbě a hlavně při provozování dotčena má výlučná vlastnická
práva nejen k přiléhajícím pozemkům, ale i dalších mých pozemkům v dolní části Kroc/ova. Tato omezení
vyplývají ze Zákona 458/2000 Sb. v platném znění a Zákona 183/2006 v platném znění.
Proto s výstavbou a provozováním kabelové přípojky nesouhlasím.

Odůvodnění námitky Č. 4

Předložené námitky Ing. Mileny Andrlové ze dne 24.2.2012 podané v rámci pokračování řízení k vydání
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ze dne 12.1.2012 na výše uvedenou stavbu
obsahovaly dále nesouhlas se stavbou z důvodu údajné nedostatečné ochrany kabelu a také omezení
užívání pozemků, které jsou přístupné z nezpevněné cesty, kde vede trasa kabelu.

Upravená dokumentace týkající se ochrany a umístění kabelové přípojky byla navrhovatelem stavebnímu
úřadu předložena následně po jednání vedeného v rámci zahájení řízení a byla k nahlédnutí na stavebním
úřadu až do ústního jednání vedeného v rámci pokračování řízení, ve kterém byli účastníci a dotčené
orgány seznámeni s průběhem jednání a s termínem ústního jednání, v rámci něhož se mohli též seznámit
s podklady řízení, případně vznést své námitky. Stavební úřad posoudil upravenou dokumentaci tak, že
námitkám týkajícím se ochrany a umístění kabelové přípojky NN bylo vyhověno (viz odůvodnění
námitek ze dne 30.11.20 I I).

K poznámce uvedené v námitkách podaných dne 22.2. a 24.2.2012, která se týká obavy, zda byli všichni
účastníci pravdivě informováni o omezení užívání stavební úřad znovu uvádí, že podle pokynů
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stavebního úřadu byla informace o záměru vyvěšena na pozemku parc.č. 1402/9 v k.ú. Vrábče. Součástí
informace bylo grafické vyjádření záměru, z něhož bylo možné usuzovat umístění stavby a jeho vliv na
okolí. Informace o záměru obsahovala náležitosti poc!!e § 8 odst. 1 vyhlášky Č. 503/2006 Sb. O
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávoí srnlou a územního opatření. Dotčené orgány a
účastníci řízení mohli závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním
jednání. V rámci pokračování řízení byli účastníci seznámeni s možností seznámit se s upravenými
podklady, kde byla ošetřena i ochrana kabelové přípojky NN proti mechanickému poškození.

K námitce týkající se nesouhlasu s výstavbou a provozováním kabelové přípojky a námitky, že: "budou
při výstavbě a hlavně při provozování dotčena má výlučná vlastnická práva nejen k přiléhajícím
pozemkům, ale i dalších mých pozemkům v dolní části Kroclova. Tato omezení vyplývají ze Zákona
458/2000 Sb. v platném znění a Zákona 183/2006 Sb., v platném znění", stavební úřad uvádí, že uložení
kabelové přípojky je v souladu s ČSN 341050 a ČSN 736005 a rovněž v souladu se stavebním zákonem,
protože umístění a uložení kabelové přípojky NN bylo ošetřeno tak, že nebude dotčeno právo užívání
sousedních pozemků ani nezpevněné komunikace. V technické zprávě, která je součástí projektové
dokumentace, je ošetřen také průběh stavby a to tak, že před započetím stavby budou vlastníci pozemků,
na kterých bude prováděna stavba, seznámeni s rozsahem a dobou realizace stavby. Po dokončení stavby
budou dotčené pozemky stavebníkem uvedeny do původního stavu.

Stavební úřad dospěl k závěru, že námitkám bylo částečně vyhověno a nové uložení kabelu odpovídá
platným předpisům a nijak neomezuje práva vlastníků sousedních pozemků.

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 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 ved~ší 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-li 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-li 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.
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Odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem - rozhodnutí o umístění stavby má odkladný účinek
i vůči rozhodn 's navazujícím výrokem - 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.

Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup .
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

/
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. I písmo i) ve výši
3000 Kč byl zaplacen dne 22.8.2011.

Obdrží:
Územní řízení:
navrhovatelé (dodejky)
ELSA CB s.r.o., IDOS: 8tr3w8n

obec (dodejky)
Obec Vrábče, IDOS: sjpbipp

dotčené orgány
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -

ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85,odst. 2 písmo a)- b) stavebního zákona, kterým e
oznámení doručuje "veřejnou vyhláškou"
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp
Ing. Jiří Hynek, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 O I České Budějovice I
Milena Hynková, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice I
ČEV AK a.s., IDOS: 3ndg7rf
Telefónica Czech Republic, a.s., mos: d79ch2h
Marcela Chromá, Koroseky č.p. 11, Vrábče, 370 01 České Budějovice I
Vlastimil Kouba, Třísov č.p. 26, Holubov, 382 03 Křemže
Jan Rytíř, Cihelny č.p. 12, Karlovy Vary, 364 64 Bečov nad Teplou
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Ing. Jiří Nekola, Sadová č.p. 1701/8,373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov č.p. 5 Vrábče, 370 O I České Budějovice 1
Ing. Jan Pere k, J. Š. Baara č.p. 1661/41, České Budějovice J, 370 01 České Budějovice 1
Božena Šimková, L. M. Pařízka č.p. 495/8, 370 07 České Budějovice 7
Ing. Jan Patočka, U Staré pošty č.p. 144/8, Braník 14700 Praha 47
Ing. Květoslava Remtová, Csc., Lucemburská č.p. 1591/5, Vinohrady, 13000 Praha 3
Pavel Russfell, Kroclov č.p. 6, Vrábče 370 O I České Budějovice 1
Mgr. Anna Brutovská, Kroclov č.p. 8, Vrábče, 370 O I České Budějovice 1

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

zpět stavebnímu úřaduJObecní úřad Vrábče, Vrábče, 370 O I České Budějovice
- se žádosti o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačeni data vyvěšení a sejmutí a vráceni

zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejněni způsobem umožňujícím dálkový přístup

Stavební řízení:
navrhovatelé (dodejky)
ELSA CB s.r.o., IDDS: 8tr3w8n

ostatní účastníci (dodejky)
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp
Ing. Jiří Hynek, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Milena Hynková, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
ČEV AK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Marcela Chromá, Koroseky č.p. 11, Vrábče, 370 O 1 České Budějovice 1
Vlastimil Kouba, Třísov č.p. 26, Holubov, 382 03 Křernže
Jan Rytíř, Cihelny č.p. 12, Karlovy Vary, 364 64 Bečov nad Teplou
Ing. Jiří Nekola, Sadová č.p. 1701/8,373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov č.p. 5, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Ing. Jah Perek, J. Š. Baara č.p. 1661/41, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Božena Šimková, L. M. Pařízka č.p. 495/8, 370 07 České Budějovice 7
Ing. Jan Patočka, U Staré pošty č.p. 144/8, Braník, 14700 Praha 47
Ing. Květoslava Remtová, Csc., Lucemburská č.p. 1591/5, Vinohrady, 13000 Praha 3
Pavel Russfell, Kroclov č.p. 6, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Mgr. Anna Brutovská, Kroclov č.p. 8, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1

dotčené orgány
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -

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 je zobrazena na straně
15 tohoto rozhodnutí.
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LEGENDA:
kabelové vedeni NAYY 4x95
stáva}icí pllíř SR422/KK
OOIÓpfipojkCNó skfiň SS200/KK
rozvod vody

kanalizace

--

Proudo,o soustavo' VN - .l-5OHz,22 000 v
NN - Y'EN-5OHz. 230/400 v

OdYono ried nebezJM!Č!1Ym dotykem neživycl1 cOsb'
VN - zerménÍm - fT
NN - s<lTlOČÍmym odpojonim od zdrOJ" TN-C

NarvOlO'O oblost' Ht

~

/
/

VYJl(ocovol: Va1do Ooudovo Zodo. Pl'Oiel<tCllt : Vóckl, Ooodo

Okres' České &Jdé jovice ~ ELSA CS s.r.o.
Misto stavby : Kroclov Kroj' JIIoCeskj

SA PriMnyslovo 265
Boršo, nad Vlto,ou

ln,estor . LON Oistrbuce.o.s 37J 82

Noze, stavby , Císlo stavby SB-48Kl 459
Kroclov, Hynková, č.por. 1310/01, NOze, SOIboru '

kabelová přípojko OOt••.• : 512(111
Formát 'YI<re5U : M

Drtil přiohy , NéittJco cislo ,jkresu .

Situcce - ok tuolizovonó 1:500
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