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oz ÁMENÍ
O zAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A ST AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

A pozvÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Veřejná vyhláška

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice,
kterého zastupuje E.O Česká republika, s. r. O., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01
České Budějovice, kterého zastupuje ELSA CB s.r.o., IČO 25160435, Průmyslová 265, 373 82
Boršov nad Vltavou

(dále jen "žadatel") dne 4.6.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

kabelové vedení NN, Kroclov, Hynek 2 RD, SB-4811-3125 na pozemku parc. č. 1310/1, 1310/22,
3280/1 v katastrálním území Vrábče.

a dále dne 4.6.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

kabelové vedení NN, Kroclov, Hynek 2 RD, SB-4811-3125 na pozemku parc. Č. 1310/1, 1310/22,
3280/1 v katastrálním území Vrábče.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení spojené usnesením ze dne 18.6.2012 podle
ustanovení § 78 odst. 1 stavebního zákona.

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"), přerušil opatřením ze dne 27.6.2012 spojené řízení na předběžnou otázku -
do vydání pravomocného rozhodnutí ve věci umístění a provedení kabelového vedení Č. stavby SB-
4810-459, Vrábče, Kroclov, na které se předmětná stavba napojuje, vedené na Stavebním úřadě České
Budějovice pod č.j. SU/7767/2011 Za. Rozhodnutí SU/7767/2011 Za bylo vydáno dne 7.3.2013 a nabylo
právní moci dne 12.4.2013.

Stavební úřad poté shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 zákona Č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů řízení usnesením ze dne 13.5.2013 přerušil do
31.7.2013 a vyzval stavebníka k doplnění žádosti. Stavebník žádost doplnil dne 11.6.2013.
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Stavební úřad České Budějovice oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
spojeného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den

6.8.2013 (úterý) v 9.00 hodin se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí
(Stavební úřad České Budějovice, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do
11,30 hod.).

Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad zahájení územního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě,
účastníkům řízení uvedených v §85 odst. 2 stavebního zákona verejnou vyhláškou.

Účastníci územního řízení podle §85 odst. 1písmo aj stavebního zákona:

E.O Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice,
kterého zastupuje E.ON Česká republika, S. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České
Budějovice, kterého zastupuje ELSA CB S.r.O., IČO 25160435, Průmyslová 265, 373 82 Boršov nad
Vltavou

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona:
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice (jako obec, na jejimi území má být požadovaný záměr
uskutečněn)

Účastníci územního řízení podle §85 odst. 2 stavebního zákona:
Vlastníci stavbou dotčených pozemků a staveb na nich a ti, kteří mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné
věcné právo, anebo vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich parc. Č. 1310/23, 1361/4, 1402/22,
1402/24, 1402/31, 3280/20, 3280/21, 3280/22 v katastrálním území Vrábče a současně ti, kteří mají k výše
uvedeným pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo, které může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ing. Jiří Hynek, Kroclov 13,37001 Vrábče
Obec Vrábče, Ves-Na Návsi 33, 370 01 Vrábče
Milena Hynková, Kroclov 13,37001 Vrábče
Marcela Chromá, Koroseky 11,37001 Vrábče
Vlastimil Kouba, Třísov 26,38203 Holubov
Jan Rytíř, Cihelny 12,36464 Karlovy Vary
Mgr. Anna Brutovská, Kroclov 8, 370 01 Vrábče
Ing. Jiří Nekola, Sadová 8/1701, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5,37001 Vrábče
Pavel Russfell, Kroclov 6, 370 01 Vrábče
ČEV AK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
E.ON Česká republika, S. r. o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 O 1 České Budějovice

,

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

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona:

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice,
kterého zastupuje E.ON Česká republika, S. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České
Budějovice, kterého zastupuje ELSA CB S.r.o., IČO 25160435, Průmyslová 265, 373 82 Boršov nad
Vltavou
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ing. Jiří Hynek, Kroclov 13,37001 Vrábče
Obec Vrábče, Ves-Na Návsi 33, 370 01 Vrábče
Milena Hynková, Kroclov 13,37001 Vrábče
Marcela Chromá, Koroseky 11,37001 Vrábče
Vlastimil Kouba, Třísov 26,38203 Holubov
Jan Rytíř, Cihelny 12,36464 Karlovy Vary
Mgr. Anna Brutovská, Kroclov 8, 370 01 Vrábče
Ing. Jiří Nekola, Sadová 8/1701, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5, 370 01 Vrábče
Pavel Russfell, Kroclov 6, 370 01 Vrábče
ČEV AK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
E.O Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 6/2151,37001 České Budějovice

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání spojeného územního
rozhodnutí a stavebního řízení, 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 hranici pozemku parc.č. 1310/1 s veřejnou komunikací
a to na informační tabuli. Součástí informace bude toto oznámení, grafické vyjádření záměru,
popřípadě jiný doklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a
jeho vliv na okolí, zejména vzdálenost od sousedních pozemků a staveb na nich. Informace o
záměru bude dále obsahovat náležitosti podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Vyvěšení informace o záměru bude doloženo stavebnímu úřadu fotodokumentací nebo čestným
prohlášením navrhovatele nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K nám itkám, které překračuj í
rozsah a :nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení může podle
§ 114 odst. 1 stavebního zákona, uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a
užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo
nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k
pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-Ii sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § ln odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § In odst. I stavebního
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zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Vla isl MAGISTRÁT_MtSTA

vedoucí v ního úřadu ČESKÉ 8UDEJOVICE
Č Stavebnl úřad7
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o o oznamem musi y vyveseno po o u nu na ure Dl esce agrstratu mes a es e
'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.

vv f~t. ,lO(f
Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

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

Obdrží:
Územní řízení:
zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky)
ELSA CB s.r.o., IDDS: 8tr3w8n

'",

obec (dodejky)
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp

ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 8S,odst. 2 písmo a)- b) stavebního zákona, kterým se
oznámení doručuje "veřejnou vyhláškou"
Ing. Jiří Hynek, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Obec Vrábče, IDOS: sjpbipp
Milena Hynková, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice I
Marcela Chromá, Koroseky č.p. 11, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Vlastimil Kouba, Třísov č.p. 26, Holubov, 382 03 Křemže
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Jan Rytíř, Cihelny č.p. 12, Karlovy Vary, 364 64 Bečov nad Teplou
Mgr. Anna Brutovská, Kroclov č.p. 8, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Ing. Jiří Nekola, Sadová č.p. 170118, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16 Dobrá Voda u
Č.Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov č.p. 5, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Pavel Russfell, Kroclov č.p. 6, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
ČEV AK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

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

ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům Nzení:
Magistrát města - 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 umožňujícím dálkový přístup

Obecní úřad Vrábče, Vrábče č.p. 33, 370 01 České Budějovice 1
- 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 umožňujícím dálkový přístup

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

ostatní účastníci (dodejky)
Ing. Jiří Hynek, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp
Milena Hynková, Kroclov č.p. 13, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Marcela Chromá, Koroseky č.p. 11, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Vlastimil Kouba, Třísov č.p. 26, Holubov, 382 03 Křemže
Jan Rytíř; Cihelny č.p. 12, Karlovy Vary, 364 64 Bečov nad Teplou
Mgr. Anna Brutovská, Kroclov č.p. 8, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Ing. Jiří Nekola, Sadová č.p. 1701/8, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16 Dobrá Voda u
Č.Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov č.p. 5, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Pavel Russfell, Kroclov č.p. 6, Vrábče 37001 České Budějovice 1
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

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

'",

Grafická příloha oznámení řízení, kterou tvoří situační výkres předmětu územního a stavebního řízení a
jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich.
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P/Oudová soustovo : VN - 3-50Hz. 22 000 V
NN - .3PEN-5OHz. 2301400 V

Odvono před nebezpeénjm dotykem neiivych čostí:
VN - zemněnim - tT
NN - somoeinným odpojerim od zdroje TN-C

Ncimtozovci oblost: NI

str. 6
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/402/24
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/402/22

"

LEGENDA:
kabelové vedeni NAYY 4x95
- 49 metrů
stávojici kabel NN

!S2I nová pfipojková skiiň 55200
!S2I stávojici pffpojkovó skfiň

~ - rozvod vody

,,,

Vondo Doudovci Za . o tont:V procoval:
Okres:

Vciclov Ooudo

Ceske Sudě· vice
~/

~ ELSA ce s.r.o.t:~S' A Průmyslovci 265
11 80r50v nod Vltovou

373 82
Místo stovby : Krocloy Kroj:

Inveslor : LON Distribuce. 0.5.

Název slovby :

Jihočeský

Kroclov, Hynek, 2 RD, kabelová přípojka
Název souboru :
CíslO stovb : S8-4811·312

"" ,

Dotll'll :
rormót v kresu :

Situace
Druh přÍlohy: !/ěřllko :

1:500
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IJJO/I
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/3/0/23

11

/402/24

'3/0// 11
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Proudovo soustavo: VN • 3-SOHz. 22 000 V
NN • 3I'EN-SOHz. 230/400 V

Octwooo pied nebezpecnym dotykem neiivych cósti:
VN-z~ -tT
NN - sOl'l'lOémYm odpojením od zc70je TN·C

LEGENDA:
kabelové vedeni NAYY 4x95
- 49 metrů
stóvajfcí kabel NN

lS2I novó přípojkovó sk!iň 55200
lS2I stóva}íci přípojková skříň

rozvod vodyNórnrozovo oblost· NI

České Sudě' vice
t.listo stavby : Krotlov

Vando Doudovo tont : Voclov OoudoV procova:

Investor : LON Distribuce. o.s.

+
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/402/22

Kroclov, Hynek, 2 RD, kabelová připo jko

,.,
Nozey stoYby :

On~ pilohy :

Situace

Cislo slovb : S8-4811-312
NOzey souboru :
Ootum :
Formót vkresu :

1:500


