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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veěejná 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 nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
31.5.2012 podal

Ing. Jiří Hynek, nar. 20.3.1961, Kroclov 13,37001 Vrábče

(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

vrtaná studna na pozemku parc. Č. 1310/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Vrábče.

(dále jen "stavba")

Druh a účel umisťované stavby:
Vrtaná studna

Umístění stavby na pozemku:
Vrtaná studna bude umístěna na pozemku parc.č. 1310/1 v k. ú. Vrábče ve vzdálenosti min. 1,0 m od
hranice s pozemkem parc.č. 1310/23.

Určení prostorového řešení stavby:
Vrtaná studna hloubky 27 m, průměr výstroje 120 mm. Čerpání vody bude ponorným čerpadlem.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Katastrální území Vrábče, obec Kroclov.

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. Za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace
pro stavební povolení. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o tavební povolení.

3. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
4. 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.

5. 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 vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

6. 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 ČSN DIN 18 920.

7. 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. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

8. V případě poškození odvodňovacích systémů, zabezpečí investor stavby jejich opravu a uvedení do
funkčního stavu.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření MM České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze
dne 14.5.2012 pod zn. OOŽP/3578/20I 2/Urb: Povolení k odběru podzemní vody a povolení studny
bude předmětem vodoprávního řízení na našem oddělení. K žádosti o povolení je nutné předložit
hydrogeologický posudek, stavební projekt, územní rozhodnutí s vyznačením NPM a kopii
zaplaceného správního poplatku.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad zamítl tyto námitky:
Ing. Jiří Nekola námitka dne 27.8.2012 č.j. SU/7490/20 12 Ho Podle dokumentace má být další
vrtaná studna umístěna na pozemku 1310/1 v těsné blízkosti již provozovaného "průzkurnného
hydrogeologického vrtu" zřízeného dne 7.4.2012 na pozemku 1310/23 .Tento vrt je v současné době
soustavně užíván k čerpání podzemní vody (zalévání rostlin, užitková voda, bazén) obyvateli
"dočasného" mobilheimu na pozemku 1310/ I. Zřízením další vrtané studny na pozemku 131011
dojde k velkému zvýšení čerpání spodní vody v této lokalitě. Protože v této lokalitě vlastním na
pozemcích Č. 40 a Č. 1402/10 dvě historické roubené studny hluboké pouze 4 m a 5 m obávám se
podstatného snížení hladiny podní vody těmito moderními hlubokými vrtanými studněmi pod
úroveň dna těchto roubených studní. Po zřízení vrtu na pozemku 1310/23 jsem pozoroval měřitelný
úbytek vody ve studních ajejich vodní vydatnosti. Stav hladiny spodní vody v těchto mých studních
před zřízením vrtů zajišťoval jejich bezproblémové užívání k zajištění běžného objemu užitkové
vody pro trvale obývanou chalupu. Proto s umístěním vrtané studny nesouhlasím. Zamítnuto
Ing. Milena Andrlová námitka dne 27.8.2012: I. v bezprostřední blízkosti plánované studny e
nachází cca 300 let starý statek, u strany, na které je plánovaná studna, je u statku výběh pro
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hospodářská zvířata (koně). Ve statku je stáj. Při umístění studny viz plánek se dají předpokládat
problémy, nikoli z hlediska znečištění, ale vzhledem k tomu, že se žadatel vyjádřil, že nás (sousedy)
donutí k odchodu ze vsi, se stížnostmi a neustálými problémy ze strany p. Hynka. Dochází k
napadání a vyhrožování nám jako sousedům ze strany p. Hynka. Soused nám brání v užívání našich
nemovitostí a studna bude dalším argumentem, že statek bude "vadit". Žádáme proto o umístění
studny tak, aby v budoucnu nebyl ani domnělý důvod ke stížnostem atd., tj. nikoli na plánovaném
místě, ale mnohem dál směrem od našeho stavenÍ. aše stavení je uvedeno v územním plánu jako
rolnické stavení pod památkovým zájmem. Zamítnuto
2. pozemek 1310/1 je předmětem sporu, kdy p. Hynek brání nám (majitelům domu č. 5) ve vstupu
na naši vlastní zahradu. Do vyřešení tohoto sporu zásadně nesouhlasím, aby se cokoli na pozemku č.
1310, o který jde (přes něj vede přístup) stavělo či umisťovalo. Zamítnuto
3. Jen tech. poznámka - místo umístění studny pravděpodobně neodpovídá současné studni, která již
několik měsíců funguje a je užívána na jiném místě (více na JZ směr). Přitom je to pravděpodobně
tentýž vrt (na plánku jinde než ve skutečnosti). Zamítnuto
Ing. Milena Andrlová námitka dne 15.10.2012
V materiálu "Oznámení veřejného ústního jednání a pozvání k místnímu šetření", které se koná
16.10.2012, je výslovně uvedeno, že: ... "součástí informace vyvěšené na informační tabuli bude
grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný doklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a
urbanistickou podobu záměru ajeho vliv na okolí". Součástí vyvěšené informace přesto nic takového
(např. plánek, KDE MÁ BÝT STUDNA) není a nikdy během doby vyvěšení nebylo
(fotodokumentaci máme k dispozici). Pro nás jako bezprostřední sousedy má toto zásadní význam.
Za těchto podmínek a s odvoláním na mé námitky ze dne 27.8.2012, na nichž dále trvám, jsem
nucena sdělit, že nesouhlasím s vydáním územního rozhodnutí na umístění studny na pozemku
1310/1. Zamítnuto
Ing. Milena Andrlová námitka dne 18.12.2012
Jako účastník řízení vznáším tyto námitky:
Součástí vyvěšené informace je plánek, podle kterého je plánovaná studna JINDE než současný
používaný vrt. Tento se NENACHÁZÍ ve vzdálenosti od sousedních pozemků tak, jak v metrech
uvádí nákres. Jsem dokonce přesvědčena, že v současnosti užívaný vrt je ve skutečnosti A
SOUSEDNÍM pozemku Č. 1310/23. Zamítnuto
Další námitkou je velmi reálné nebezpečí, že vrtaná studna odvede vodu ze stávajících starých studní
ve spodní části vesnice, které byly navíc již v minulých letech poškozeny (úbytek vody) provozem
pískovny ve Vrábči. Tyto staré studny nemohou svojí hloubkou novému vrtu, který je velmi blízko,
"kort'kurovat". Zamítnuto
Trvám dále na všech svých námitkách ze dne 27.8.2012, které přikládám v kopii. Zamítnuto

ovou skutečností je to, že pan Hynek, ačkoli se jej ani v nejmenším netýká rpstor, kde na jiných
pozemcích v Kroclově máme na pastvině koně (není ani sousedem atd.), neustále si stěžuje a posílá
na nás v souvislosti s těmito pozemky všemožné kontroly a úřady. Jedním z absurdních případů je
(pro příklad) stížnost, že máme pastvinu tam, kde se dle územního plánu mohou stavět domy
(pozemek je náš ... ) Zamítnuto
Potvrzuje se tedy obava uvedená v připomínkách ze dne 27.8.2012, a to že existence studny
v blízkosti našeho domu, hospodářských objektů a zahrady - výběhu může vyvolat další řadu dalších
i když neodůvodněných stížností ze strany pana Hynka (náš dům bude znečišťovat studnu atd.).
Stížnosti vyvolávají řadu jednání, musíme si brát volno a jezdit na jednání - to vše pravděpodobně
proto, že naše odvolání proti stavebním plánům p. Hynka (např. nechtěli jsme, aby ochranné pásmo
el. přípojky vedlo naší zahradou, a při odvolacím řízení se zjistilo, že p. Hynek neměl plány
zpracované od autorizovaného projektanta ,nebo neměl vyvěšený plánek, kde bude studna, opakují
se řízení - ale za to my nemůžeme). Zamítnuto
Status účastníka řízení existuje proto, aby dotčení měli možnost chránit svůj majetek a zájmy, pokud
by je nová výstavba měla poškodit. Sděluji tímto, že nesouhlasím s vydáním územního rozhodnutí na
umístění studny na pozemku 1310/1 dle návrhu. Zamítnuto
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Jiří Hynek, nar. 20.3.1961, Kroclov 13,37001 Vrábče

Odůvodnění:

Dne 31.5.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
eosouzení, byl žádatel dne 15.6.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 31.7.2012.
Zádost byla doplněna dne 27.6.2012.

Stavební úřad oznámil dne 16.7.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 28.8.2013 o jehož výsledku
byl sepsán protokol.
Před jednáním dne 27.8.2012 doložila Ing. Milena Andrlová - účastník řízení - písemné námitky: ,,1. v
bezprostřední blízkosti plánované studny se nachází cca 300 let starý statek, u strany, na které je
plánovaná studna, je u statku výběh pro hospodářská zvířata (koně). Ve statku je stáj. Při umístěni studny
viz plánek se dají předpokládat problémy, nikoli z hlediska znečištění, ale vzhledem k tomu, že se žadatel
vyjádřil, že nás (sousedy) donutí k odchodu ze vsi, se stížnostmi a neustálými problémy ze strany p.
Hynka. Dochází k napadání a vyhrožování nám jako sousedům ze strany p. Hynka. Soused nám brání v
užívání našich nemovitostí a studna bude dalším argumentem, že statek bude "vadit". Žádáme proto o
umístění studny tak, aby v budoucnu nebyl ani domnělý důvod ke stížnostem atd., tj. nikoli na
plánovaném místě, ale mnohem dál směrem od našeho stavení. aše stavení je uvedeno v územním plánu
jako rolnické stavení pod památkovým zájmem. 2. pozemek 1310/1 je předmětem sporu, kdy p. Hynek
brání nám (majitelům domu č. 5) ve vstupu na naši vlastní zahradu. Do vyřešení tohoto sporu zásadně
nesouhlasím, aby se cokoli na pozemku č. 1310, O který jde (přes něj vede přístup) stavělo či umisťovalo.
3. Jen tech. poznámka - místo umístění studny pravděpodobně neodpovídá současné studni, která již
několik měsíců funguje aje užívána najiném místě (více na JZ směr). Přitom je to pravděpodobně tentýž
vrt (na plánkujinde než ve skutečnosti)."
Dále před jednáním doložil dne 27.8.2012 Ing. Jiří ekola - účastník jednání - písemnou námitku:
"podle dokumentace má být další vrtaná studna umístěna na pozemku 1310/1 v těsné blízkosti již
provozovaného "průzkumného hydrogeologického vrtu" zřízeného dne 7.4.2012 na pozemku
1310/23;:rento vrt je v současné době soustavně užíván k čerpání podzemní vody (zalévání rostlin,
užitková voda, bazén) obyvateli "dočasného" mobilheimu na pozemku 1310/1. Zřízením další vrtané
studny na pozemku 1310/1 dojde k velkému zvýšení čerpání spodní vody v této lokalitě. Protože v této
lokalitě vlastním na pozemcích Č. 40 a Č. 1402/10 dvě historické roubené studny hluboké pouze 4 m a 5
m obávám se podstatného snížení hladiny spodní vody těmito moderními hlubokými vrtanými studněmi
pod úroveň dna těchto roubených studní. Po zřízení vrtu na pozemku 1310/23 jsem pozoroval měřitelný
úbytek vody ve studních ajejich vodní vydatnosti. Stav hladiny spodní vody v těchto mých studních před
zřízením vrtů zajišťoval jejich bezproblémové užívání k zajištění běžného objemu užitkové vody pro
trvale obývanou chalupu. Proto s umístěním vrtané studny nesouhlasím."

Stavební úřad na základě námitek oznámil opatřením ze dne 5.9.2012 opakování veřejného ústního
jednání účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den 16.10.2012, ze kterého byl zapsán protokol.
Před jednáním dne 15.10.2012 podala účastnice řízení Ing. Milena Andrlová písemnou námitku:
"V materiálu "Oznámení veřejného ústního jednání a pozvání k místnímu šetření", které se koná
16.10.2012, je výslovně uvedeno, že: ... "součástí informace vyvěšené na informační tabuli bude grafické
vyjádření záměru, popřípadě jiný doklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou
podobu záměru a jeho vliv na okolí". Součástí vyvěšené informace přesto nic takového (např. plánek,
KDE MÁ BÝT STUDNA) není a nikdy během doby vyvěšení nebylo (fotodokumentaci máme
k dispozici). Pro nás jako bezprostřední sousedy má toto zásadní význam. Za těchto podmínek a
s odvoláním na mé námitky ze dne 27.8.2012, na nichž dále trvám jsem nucena sdělit, že nesouhlasím
s vydáním územního rozhodnutí na umístění studny na pozemku 1310/1." Dále při ústním jednání
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16.10.2012zapsala do protokolu Ing. Milena Andrlová: "před zahájením jsem předala písemnou
námitku, že u vyvěšení informace chybí jakýkoli nákres."

Stavební úřad z důvodu chybného vyvěšení informace oznámil opatřením ze dne 6.11.2012 opakování
veřejného ústního jednání účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil
veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 18.12.2012, ze kterého byl zapsán protokol.
Před zahájením ústního jednání předala Ing. Milena Andrlová písemné námitky:
"Součástí vyvěšené informace je pl~nek, podle kterého je plánovaná studna JINDE než současný
používaný vrt. Tento se NENACHAZI ve vzdálenosti od sousedních pozemků tak, jak v metrech uvádí
nákres. Jsem dokonce přesvědčena, že v současnosti užívaný vrt je ve skutečnosti NA SOUSEDNÍM
pozemku Č. 1310/23. Další námitkou je velmi reálné nebezpečí, že vrtaná studna odvede vodu ze
stávajících starých studní ve spodní části vesnice, které byly navíc již v minulých letech poškozeny
(úbytek vody) provozem pískovny ve Vrábči. Tyto staré studny nemohou svojí hloubkou novému vrtu,
který je velmi blízko, "konkurovat". Trvám dále na všech svých námitkách ze dne 27.8.2012, které
přikládám v kopii. Novou skutečností je to, že pan Hynek, ačkoli se jej ani v nejmenším netýká prostor,
kde na jiných pozemcích v Kroclově máme na pastvině koně (není ani sousedem atd.), neustále si stěžuje
a posílá na nás v souvislosti s těmito pozemky všemožné kontroly a úřady. Jedním z absurdních případů
je (pro příklad) stížnost, že máme pastvinu tam, kde se dle územního plánu mohou stavět domy (pozemek
je náš ... ). Potvrzuje se tedy obava uvedená v připomínkách ze dne 27.8.2012, a to že existence studny
v blízkosti našeho domu, hospodářských objektů a zahrady - výběhu může vyvolat další řadu dalších i
když neodůvodněných stížností ze strany pana Hynka (náš dům bude znečišťovat studnu atd.). Stížnosti
vyvolávají řadu jednání, musíme si brát volno a jezdit na jednání - to vše pravděpodobně proto, že naše
odvolání proti stavebním plánům p. Hynka (např. nechtěli jsme, aby ochranné pásmo el. přípojky vedlo
naší zahradou, a při odvolacím řízení se zjistilo, že p. Hynek neměl plány zpracované od autorizovaného
projektanta ,nebo neměl vyvěšený plánek, kde bude studna, opakují se řízení - ale za to my
nemůžeme). Status účastníka řízení existuje proto, aby dotčení měli možnost chránit svůj majetek a
zájmy, pokud by je nová výstavba měla poškodit. Sděluji tímto, že nesouhlasím s vydáním územního
rozhodnutí na umístění studny na pozemku 1310/1 dle návrhu."
Při místním šetření stavební úřad přeměřil umístění hydrogeologického vrtu na jehož místě má být
umístěna vrtaná studna. Měřením bylo zjištěno, že v situačním výkresu dokumentace stavby byl vrt
chybně zakreslen: skutečná vzdálenost VItu umístěného na pozemku parc.č 1310/1 od hranice
s pozemkem parc. č. 1310/23 je 1,0 m (na místo zakreslené vzdálenosti 3,6 m). Na místě byla přeměřena i
vzdálenost umístění vrtu od hranice s pozemkem parc.č. 1310/3 vlastníků Ing. Andrlové a Ing. ekoly,
která jeI 8,3 m. Dále bylo na místě ověřeno, že žádný další vrt ani studna se na pozemku parc.č. 1310/1 a
1310/23"nenachází.

Stavební úřad z důvodu chybného zakreslení umístění plánované studny vyzval opatřením ze dne
20.12.2012 stavebníka aby dal dokumentaci stavby do souladu se skutečným umístění hydrogeologického
vrtu na pozemku do 28.2.2013 a usnesením ze dne 20.12.2012 řízení do 28.2.2013 přerušil...-

Stavebník dne 9.1.2013 doplnil dle výzvy dokumentaci stavby a stavební úřad na základě tohoto oznámil
opatřením ze dne 11.2.2013 opakování veřejného ústního jednání účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 21.3.2013, ze kterého byl zapsán
protokol. Při ústním jednání nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Umístění stavby je v souladu se schváleno u územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska a vyjádření sdělili:
Ma&istrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 14.5.2012 pod zn.
OOZP/3578/20 12/Urb
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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 Ing. Jiří Hynek, nar. 20.3.1961, Kroclov 13, 370
01 Vrábče a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně
sousedních pozemků a staveb na nich st. p. 40, parc. č. 1310/3, 1310/9, 1310/23, 3280/1, 3280/4 v
katastrálním území Vrábče, 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 řízení dle §85 odst 1 aj stavebního zákona:
Ing. Jiří Hynek, nar. 20.3.1961, Kroc1ov 13,37001 Vrábče

Účastníci řízení dle §85 odst 1bJ stavebního zákona:

Obec Vrábče, Vrábče 33,37001 České Budějovice

Účastníci řízení dle §85 odst 2 aj - bJ stavebního záko11a:

Vlastníci pozemků a staveb parc.č. st. p. 40, parc. Č. 1310/3, 1310/9, 1310/23 3280/1,3280/4 v
katastrálním území Vrábče

Ing. Jiří Nekola, Sadová 8/1701, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5, 370 01 Vrábče
Obec Vrábče, Ves-Na ávsi 33, 370 01 Vrábče
Milena Hynková, Kroclov 13, 370 01 Vrábče

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitka Č. 1 pí. Mileny Andrlové z 27.8.2012 - studna je situována dle hydrogeologického průzkumu,
který vyhotovil OVYVOZ, spol. s r.o. pod č. zakázky 1134-22-12, a je nedílnou součástí dokumentace
stavby, v málo prostupném prostředí a není v dosahu žádného možného znečištění. Tímto je splněna
podmínka vyhlášky Č. 501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území, § 24a odstavce 1).
Stavební úřad tuto námitku zamítá.
Námitka Č. 2 pí. Mileny Andrlové z 27.8.2012 - stavební úřad k dnešnímu dni neobdržel žádný soudní
příkaz ani jiné opatření orgánu státní správy, které by bránilo umístění předmětné studny na pozemku
1310/1 v k. Ú. Vrábče. Dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí není žádné omezení vlastnického
práva na pozemku. Stavební úřad tuto námitku zamítá.
Námitka Č. 3 pí. Mileny Andrlové z 27.8.2012 - z důvodu ověření umístění průzkumného vrtu na
pozemku oznámil stavební úřad opatřením ze dne 5.9.2012 opakování veřejného ústního jednání
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den 16.10.2012. Stavební úřad námitce vyhověl.
Námitka p. Jiřího Nekoly z 27.8.2012 - z důvodu ověření umístění počtu vrtů na pozemcích parc.č.
1310/1 a 1310/23 v k. Ú. Vrábče oznámil stavební úřad opatřením ze dne 5.9.2012 opakování veřejného
ústního jednání účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16.10.2012. K části námitky týkaj ící se úbytku vody ve
stávajících roubených studnách p. Nekoly stavební úřad uvádí, že dle hydrogeologického průzkumu, který
vyhotovil OVYVOZ, spol. s 1'.0. pod č. zakázky 1134-22-12, a je nedílnou šoučástí dokumentace stavby,
odběrem max.. 1000 l/den nedochází ke vzájemnému ovlivňování s okolními zdroji, ani
k hydrodynamickým změnámjímaného vodního kolektoru. Stavební úřad tuto námitku zamítá.
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Námitka Ing. Mileny Andrlové z 15.10.2012 - Stavební úřad při místním šetření ověřil, že skutečně
nebyla vyvěšena situace stavby, jako součást oznámení. Z tohoto důvodu oznámil stavební úřad
opatřením ze dne 6.11.2012 opakování veřejného ústního jednání účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
18.12.2012. Stavební úřad námitce vyhověl.
Námitka Ing. Mileny Andrlové z 18.12.2012 - Stavební úřad při místním šetření ověřil, že stavebník
skutečně chybně zakreslil umístění plánované studny a na základě tohoto zjištění vyzval opatřením ze dne
20.12.2012 stavebníka aby dal dokumentaci stavby do souladu se skutečným umístění hydrogeologického
vrtu na pozemku do 28.2.2013 a usnesením ze dne 20.12.2012 řízení do 28.2.2013 přerušil. Námitce,
týkající se umístění vrtu na pozemku parc.č. 1310/1 stavební úřad vyhověl.
K části námitky týkající se úbytku vody ve stávajících roubených studnách p. Nekoly stavební úřad uvádí,
že dle hydrogeologického průzkumu, který vyhotovil OVYVOZ, spol. s r.o. pod č. zakázky 1134-22-12, a
je nedílnou součástí dokumentace stavby, odběrem max. 1000 l/den nedochází ke vzájemnému
ovlivňování s okolními zdroji, ani k hydrodynamickým změnám jímaného vodního kolektoru. Stavební
úřad tuto námitku zamítá.
K části námitky týkající se pastvišť koní stavební úřad uvádí, že není předmětem tohoto řízení. Stavební
úřad tuto námitku zamítá.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost nevznesla žádné připomínky

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
správníorgán 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 tr ání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Vlas 'slav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

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
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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 .(Í. 1-Je!f
Vyveseno dne: Sejmuto dne: .

J~11{, " j: ,,!!,;,{J"rk
-

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 5.9.2012.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Ing. Jiří Hynek, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1

obec (dodejky)
Obec Vrábče, lDOS: sjpbipp

ostatní účastníci, kterým je doručováno podle §85 odst. 2 písmo a)- b) stavebního zákona. kterým se oznámení
doručuje" veřejnou vyhláškou ":
Ing. Milena Andrlová, Kroclov č.p. 5, Vrábče, 37001 České Budějovice I
Milena Hynková, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Ing. Jiří Nekola, Sadová č.p. 1701/8,373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Obec Vrábče, lDOS: sjpbipp

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

ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům řízení:
Magistrát města - kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde -
- se žádostí o zverejněni na úřední desce po dobu 15dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení

zpět stavebnímu úrodu a současně o zverejněni způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obecní úřad Vrábče
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení

zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím 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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