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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.6.2011
podal

Mgr. RudolfPrázný, nar. 20.11.1945, Na Fialce II 5/1660,16300 Praha,
kterého zastupuje JUDr. František Vavroch, náměstí Přemysla Otakara II. 36/123,370 01
České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Oplocení pozemku v Obci Vrábče, na pozemku parc.č. 484/2 (zahrada) v katastrálním území Vrábče
(dále jen "stavba")

Druh a účel umisťované stavby:
Oplocení pozemku

Umístění stavby na pozemku:
Oplocení bude umístěno na pozemku parc.č. 484/2 v k. ú. Homole, na hranici s pozemkem parc.č.
484/1.

Určení prostorového řešení stavby:
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Oplocení z drátěného pletiva na ocelové sloupky. Sloupky budou osazeny do odvrtávaných děr
zalitých betonem. Výška ocelových sloupků bude 2,00 m, výška drátěného oplocení bude 1,50 m.
Celková délka oplocení bude 37,525 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Katastrální území Vrábče, Obec Vrábče, ulice Budějovická

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. 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. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MM České Budějovice odboru ochrany životního
prostředí ze dne 13.3.2012 pod zn. 00ŽPI132 112012/Mrš: Stavba bude provedena dle předložené
dokumentace. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 a § 20 lesního zákona. Musí být dodržovány předpisy požární
ochrany. Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno žádné zařízení,
ani dočasná stavba, související s výše uvedenou stavbou "drátěného oplocení". Stavbou nebudou
dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa v jejich nadzemní ani podzemní části, nebude omezena
hospodářská činnost v lesních porostech. Dojde-Ii při zřizování stavby k-poškozeni okolních porostů
nebo lesních pozemků, je investor povinen uvést terén do původního stavu, popřípadě nahradit
vzniklé škody.

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plyn ze dne
II. 1.2011 pod zn. 214111.

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 5.4.2011 pod zn. H 18585-
Z051110312

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 14.11.2010 pod zn.
137924/10.

6. 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.22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

7. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. č.484/2 v k.ú. Homole.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Mgr. RudolfPrázný, nar. 20.11.1945, Na Fialce [J 5/1660, 163 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 2.6.20 II podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 20.6.20 II vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením ze dne 20.6.20 II
přerušeno do 30.8.2011. Dne 30.8.2011 pod stavebník žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu do
30.9.2011. Stavební úřad usnesením ze dne 8.9.2011 lhůtu prodloužil. Dne 29.9.2011 podal stavebník
žádost o opětovné prodloužení lhůty k provedení úkonu do 30.1 1.2011. Stavební úřad usnesením ze dne
5.10.2011 lhůtu prodloužil. Dne 30.11.2011 pod stavební znovu žádost o prodloužení lhůty k doplnění
podkladů řízení. Stavební úřad usnesením ze dne 19.12.2011 prodloužil lhůtu k provedení úkonu do
31.1.2012 Dne 31.1.2012 podal stavebník žádost o prodloužen í lhůty k provedení úkonu do 31.3 .20 12.
Stavební úřad lhůtu usnesením ze dne 22.2.2012 prodloužil. Žádost byla doplněna dne 20.3.2012.
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Stavební úřad oznámil dne 30.3.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 7.5.2012, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Vrábče. Umístění
stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska a vyjádření sdělili:
E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 5.4.2011 pod zn. H18585-Z051110312
E.O Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne 11.1.2011 pod zn. 214/11
ČEV AK a.s. ze dne 31.1.20 II pod zn. O II O 1000 1892
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 14.11.2010 pod zn.137924/1 O
Ma&istrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 13.3.2012 pod zn.
00ZP/1321 /20 12/Mrš
Lesy České Republiky, s.p., lesní správa Český Krumlov, ze dne 7.2.2012 pod zn. LČR

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 Mgr. Rudolf Prázný, nar. 20.11.1945, Na Fialce
II 5/1660, 163 00 Praha, kterého zastupuje JUDr. František Vavroch, náměstí Přemysla Otakara
II. 36/123, 370 01 České Budějovice a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo
stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich parc. č. 476/1, 484/1, 488/3, 3290/1 v
katastrálním území Vrábče, a správci technické infrastruktury E.O Česká republika S.r.o., E.ON Česká
republika, S.r.o. správa sítě plyn, ČEVAK a.s., Telefónica, Czech Republic, a.s., -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.

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 laj stavebního
zákona:

Mgr. Rudolf Prázný, nar. 20.11.1945, Na Fialce II 5/1660, 163 00 Praha, kterého zastupuje JUDr.
František Vavroch, náměstí Přemysla Otakara II. 36/123, 37001 České Budějovice

Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle § 85, odst lb) stavebního
zákona:

Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 O 1 České Budějovice (jako obec na jejimž území má být požadovaný záměr
uskutečněn)

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Marie Weberová, Zastávka-Budějovická 102,370 O I Vrábče
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.O., emanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
Ing. Milada Horáková, Na Sadech 4/5, 370 01 České Budějovice
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 6/2156
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost se k podkladům rozhodnutí nevyjádřila

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-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 žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním" úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci kjejich konzumaci.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu !!1ěsta 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.

vv oJ), J: ~()I!
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 18 písmo a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 7.5.2012.

Obdrží:

zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky)
JUOr. František Vavroch, náměstí Přemysla Otakara II. č.p. 123/36,37001 České Budějovice 1

obec najejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (dodejky)
Obec Vrábče, !DOS: sjpbipp

ostatní účastníci, kterýmje doručováno podle §85 odst. 2 písmo al-b) stavebního zákona, kterým se
oznámení doručuje .. veřejnou vyhláškou H:
Marie Weberová, Zastávka-Budějovická č.p. 102, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., !DOS: cadk8eb
Ing. Milada Horáková, Na Sadech č.p. 5/4, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice I
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plyn, IDOS: 3534cwz
E.ON Česká Republika, s.r.o., roOS: 3534cwz
ČEV AK a.s., roos: 3ndg7rf
Telefónica Czech Republic, a.s., IDOS: d79ch2h

dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
Obecní úřad Vrábče, lDOS: sjpbipp

ostatní se žádosti o zveřejnění pro doručeni účastníkům řízení:
Magistrát města - kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde -
- se žádosti o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšeni a sejmuti a vrácení

zpět stavebnimu úřadu a současně o zveřejněni způsobem umožňujicim dálkový přístup
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice
- se žádosti o zveřejněni na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vráceni

zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícim dálkový přístup

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