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OZNÁMENÍ
ZAHÁJE Í ÚZEMNÍHO ŘÍZE Í A POZV Í K VEŘEJNÉMU ÚST ÍMU JED Á Í

Veřejná vyhláška

Kamil Podzimek, nar. 20.11.1981, J. Š. Baara 43/1662, 370 01 České Budějovice,
Bc. Petra Podzimková, nar. 23.5.1983, J. Š. Baara 43/1662,37001 České Budějovice

(dále jen "žadatel") podal dne 27.7.2012 žádost o ydání územního rozhodnutí o umí tění tavby:

vrtaná studna + domovní ČOV u rozestavěného rodinného domu na pozemku parc. č. 400/9 (trvalý
travní poro t) v katastrálním území Vrábče.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad České Budějovice, jako tavební úřad pří lušný podle § 13 odst. 1 písmo e/ zákona Č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta ební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen" tavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
oučasně nařizuje k projednání žádo ti eřejné ú tní jednání pojené S ohledáním na mí tě na den

17.9.2012 (pondělí) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných v budově Magistrátu města České Budějovice, Stavební úřad Kněžská 19,3.
patro, kancelář č. 406.

Závazná tanovi ka dotčených orgánů, námitky úča tníků řízení a připomínky v řejnosti mu í být
uplatněny nejpozději při veřejném ú tním jednání, jinak e k nim nepřihlíží. . častníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí ( ta ební úřad Če ké Budějovice, úřední dny: pondělí a tředa od 8.00
do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.).

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádo t o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Stavební úřad stanoví, že
informace o záměru podle § 87 odst.2 stavebního zákona bude umístěna na místě navrhované
stavby (na oplocení nebo na hranici pozemku č. parc. 400/9 s veřejnou komunikací) a to do doby
veřejného ústního jednání a to na informační tabuli. Součástí informace bude grafické vyjádření
záměru, popřípadě jiný doklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu
záměru a jeho vliv na okolí. Informace o záměru bude dále obsahovat náležitosti podle § 8 odst. 1
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vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření.

Vyvěšení informace o záměru bude doloženo tavebnímu úřadu fotodokumentacÍ nebo čestným
prohlášením navrhovatele nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Stavební úřad ve srny lu ustanovení § 87, odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení
veřejnou vyhláškou úča tníkůrn územního řízení uvedeným v u tanovení § 85, od t. 2 stavebního zákona,
kterými jsou:
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. není-Ii sám
žadatelem, nebo ten, kdo májiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. nejde-Ii o pripad uvedený v
písmenu d):
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich můie být územním rozhodnutim přímo dotčeno;
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis;
d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v pripadě, že společenství
vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu neniá právní subjektivitu. vlastník, jehož
spoluvlastnicky podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Účastníkům územního řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. I a dotčeným orgánům se oznamuje
zahájení územního řízení jednotlivě.

Účastníci řízení dle § 85 odst J a) stavebního zákona:
Kamil Podzimek, nar. 20.11.1981, J. Š. Baara 43/1662, 370 OI České Budějovice,
Bc. Petra Podzimková, nar. 23.5.1983, J. v. Baara 43/1662, 370 O I České Budějovice

Účastníci řízení dle § 85 odst J b) stavebního zákona:

Obec Vrábče, Vrábče 33. 370 01

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

st. p. 492, 485, parc. č. 418/51. 400/5, 400/13, 3290/21. 3290/20, 3290/ 1,3290/19,400/8 v katastrálním
území Vrábče

Ludmila Kadlecova, nar. 12.7.1952, Ves-Na Návsi 16,37001 Vrábče
Radoslava Nováková, nar. 17.9.1953, Jizerská 1/1083,370 II České Budějovice
Jiří Ondrášek, nar. 31.1.1961, rbin ká 155,381 O I Če ký Krumlov
Ing. Ludmila Štíchová, nar. 24.1.1983, Ves- a ávsi 16,370 O I Vrábče
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
E.O Česká Republika, .r.o., F. A. Ger tnera 6/2156, 370 49 České Budějovice
E.O Če ká Republika, s.r.o., Správa sítě plyn, F. A. Gerstnera 6/2151. 370 49 České Budějcvice

práva a údržba silnic Jihoče kého kraje. p.o.. emanická 10/21 r.370 10 Če ké Budějo ice
Telefónica Czech Republic, a.s .. Za Brumlovkou 21'266, 14022 Praha 4

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy. vyjádřit vé tanov i ko, vznášet námitky a činit jiné návrhy
nejpozději při veřejném ú tnirn jednání. jinak e k nim nepřihliži. . ča tníci e mohou také vyjádřit
k podkladům rozhodnutí. popřípadě navrhnout jejich doplnění a to nejpozději při veřejném ústním
jednání.jinak e k nim nepřihlíží.

Zúča tní-li e veřejného ústního jednání více o ob z řad veřejno ti a mohlo-li b) to \ é t ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem. o kterých bylo rozhodnuto při V) dání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží .. častník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti. které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení. a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihliží.

Pověřený zaměstnanec tavebního úřadu je podle § 172 odst. I stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky. stavby a do staveb vědomím jejich vla tniků při zjišťování tavu
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stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územím řízení námitky k ochraně zájmů obce a
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba která je účastníkem územního řízení podle § 85 odst.2 písmo a),
b) a d) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.2 písmo c) může v územním řízení uplatňovat
námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranu podle zvláštního
právního předpisu zabývá.

Nechá-Ii se některý z účastníků zastupova , předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Vlastislav EI 's
vedoucí Staveb I úřadu
České Budějo . e

MAGISTRÁT MtSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Stavebnr úřad
2

Toto oznámení musí být vyveseno 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.

Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ;:fZ ..!.·...!!({ ejmuto dne: .

"

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

Obdrží:
navrhovatelé (dodejkJ) v

Kamil Podzirnek, J. S. Baara č.p. 1662/43, Ceské budějovice
Bc. Petra Podzimková, J. Š. Baara č.p. 1662/43, České Budějovice

obec (dodejky) (dle §85 odst.I písmo b/, jako obec, na jejimž území má byt požadovany záměr uskutečněn)
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp

osla/ní účastníci, kterym je doručováno podle §85 odst. 2 pism. a)- b) stavebnlho zákona, kterym se oznámeni
doručuje" veřejnou vyhláškou ":
Ludmila Kadlecova, Ve -Na ávsi č.p. 16, Vrabče, 370 01 České Budějovice I
Radoslava Nováková. J izerská Č. p. 1083/ I. České Budějovice 2. 370 11 Če ké Budějovice I 1
Jiří Ondrášek, Urbinská č.p. 155, Dornoradice, 381 OI Český Krumlov I
Ing. Ludmila Štíchová, Ves-Na Návsi č.p. 16, Vrábče, 37001 České Budějovice I
ČEVAK a .. IDDS: 3ndg7rf
E.O Če ká Republika, S.r.O.. IDDS: 3534cwz
E.O Česká Republika S.r.O., Správa sítě plyn, IDDS: 3534cwz
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., IDDS: cadk8eb
Telefónica Czech Republic, a.s., IDO : d79ch2h
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dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního pro tředí -zde-, -zde-
Obecní úřad Vrábče, IDDS: sjpbipp

ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům řízení:
Magistrát města - kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde-

se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu J 5 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujicim dálkový přístup

Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 O I
se žádostí o zveřejnění na úřední de ·cepo dobu J 5 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujicim dálkový přístup

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

o -

II
<00/8

II

<00/1

LEGEN~

1 ROOINNI 001I
1 \R1~ STUOOA

PilMlC'I' VOO1 P(
--o- HRANIC{ STAl'I:NISTt ',1/51

II

<00/13

II

<00/5

•••• I

kniI_. __ Ik..JSBoonIII62/iJ.11001e...!1WIj<Mct _ 22012

D. SiIuoce - SITUACE STAVf1f

.tMo: formfIt 2';'.

1IRTAN.4 STUDNA NA POZElOOJ !!.k. 400/9 1-"::':':::-PO'--_t-=iJz"'7";,,,,~~r.=.nl'-l
k.1í. VRAaeE < _ 0.2.



ŘEHLEDNÁ
MĚŘÍTKO

SITUACE
1:250

~--
.. -;...-

\ l ,otfl~t<I' ~y'O '\,(~tl""~V; a'- 'Ji>

\~
f
~

, - 3290/\

,.er"te

V)

S
lil

50-08

~
N

O
~
O
r'1
'C!
~::J
(/)

a ~OO/9

'-'>Ci

C
,.~ Bvcl~jov'lce

s("\ě1" eS"

50-05

LEGENDA

r.····~.·······j.~::~~::;~.:.-: _:~;~:
"' .~ - - - .. . _. __ ._ ...

ANO
--{-

-----(------

><RAN.CE POZEMKU :lLE "APy KN

STAVAJICi SO-Ol-ROONNV ~G\l. ±C.OOO=S27.BJ 'f"'~ Bc,

STAVAJIC' SO-02-ZP€:V'ItNr PLOChY

SiÁVAJIC' SO-03-MU"ULACNI NAORZ NA J;:ST('v( vODY. 'EP~::DqE"Z

STAvAJIC SO-04-KANALlZ~CNI PI'lIPOJKA D~ 200 pvC

S7AVAJtC' SO-OS-KANALlZACE OEStOVA :>~ 100 01 !25 , ••:

STAVAJIc. SO-06-ELEKTRO P~IPOJK' KA8ELOVÁ NN

S'AVAJICI SO-07 -VODOVOD" P~IPOJKA ,PE 32

STAVAJICi SO-OB-OPLOCEN' POZEMKU ORATéN~ A JPEl'ti'<' P,C- V 1 2 '"

S'ÁVAJiC' SO-09-PLASTOVA olMKA N' OOP.ONI vODY 0UI'OD~1 ~::$EN. ZRll$IT

STÁVAJIC, PODZEMNI VEDENI ~N

STAVAJICI TELEKOMUN,KACN' VEDEN'

S-AVAJIC' VE~EJNÝ P_YNOVOD

STÁVAJIC, VE~EJNÝ VODOVODI>tI flAO '10 FE

STÁVAJICI VEflEJNÝ KANALlZAC~ ~AD O~ 300 8E

STÁvAJICI DRENAZNI POTRU81 DN 110. 3,<,0",

STÁVAJIC' SPLASKOvA KA"AL'Z.CE O" 150 PVC

NOVr KANALIZ -CNI POTRU8' SPLASI(OVr ,00y ON ',50 pVC'

NOVt NAVRZENÁ CIST,RNA GDP.DNICH VOD 8C e , "'o OOPCC 'od C.6'T'3/den

STÁVAJIC: VDDOMtRNÁ VODOVO)NI SACHT.

@

«-

---< --~v.
vS O

ZAKRESLENé TRASY INZENÝRSK'fCH S'TI JSOU POUZE I"FORMATlVNI

P~ED ZAH,IJENIM ZEMNICH PR~CI JE NUTN~ PRCV~ST VYTÝCEM TRAS

ZA OCAST, SpqÁVCU JEDNOTLIVÝCH SITI

VESKERÁ P~IPADNÁ K~12ENI A SOU8tHY S tN!. ST~MI PROV~5T DLE CSN 73 6005

'Iý~OvY S)'Si~", ~tIollVl'li

'R€SlIL ~ I ZOOPťhtmlÝ P1lOJ[)(IANI

In9 rront~ SedlÓček. Mirka Ntshodo'IÓ ~, tronl:iek St!d~6ttk

IN'IB'OR
~ P'ldmei Ik. J.S.s.. lM2/CJ. C.&.dtpa. 310 01
'MIlW!fI'loI6 8t, JSlb7e Ik'/U. twjtMcl. liO Q~

",510 ST~I'E'fv,6!>e.
KAI/.SIRh!11 ůlEIIf 'IrlIoe,

OBSAH
CISTI RNA DDPADNICH VOD PRO RDDlNN? DŮM
NA PARCELE C. 400/9, K. O. VRÁSCE
P~EHLEDN.( SITt:ACE ; .

P\llllHA


