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VÝZVA

Jiří Prokop, nar. 2.4.1961, Ves- a Dolánku 119,37001 Vrábče,
kterého zastupuje Libor Tondl, nar. 14.9.1970, Ves- a Dolánku 168,37001 Vrábče

(dále jen "žadatel") podal dne 27.12.2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

stavba pro ustájení ovcí a sklad pro zahradní potřeby na pozemku parc. Č. 1151104 v katastrálním
území Vrábče.

(dále jen "stavba")

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 "stavebni zákon"), oznámil dne 30.1.2013 zahájeni spojeného územního a stavebního řízení a
současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 12.3 .20 13. a místě samém byly
vzneseny námitky účastníků řízeni. Po přezkoumání podkladů žádosti shledal stavební úřad, že žádost
nemá předepsané náležitosti, a proto řízení usnesením přerušil do 31.5.2013 a stavebníka vyzval
k odstranění nedostatků žádosti. Stavebník žádost doplnil dne 31.5.2013. Jelikož vznikly nové podklady
v řízení, oznámil stavební úřad opatřením ze dne 18.6.2013 pokračování spojeného řízení a současně
nařídil k seznámení s novými podklady v řízení ústní jednání na 29.7.2013, ze kterého byl pořízen
protokol. Vzhledem k tomu, že stavebník změnil původní návrh garáže a skladu zahradní techniky na "',
ustájení ovcí a sklad pro zahradní potřeby, shledal stavební úřad nutnost doplněni podkladů žádosti o
vyjádřeni dotčeného orgánu státní správy ve věci chovu domácího zvířectva a proto podle § 45 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů

vyzývá

žadatele, aby nejpozději do

31.10.2013
doplnil žádost o tyto údaje a podklady:
1. závazné stanovisko dotčeného orgánu Krajské veterinární správy k ustájení ovcí

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písmo c)
správního řádu zastaveno.
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USNESENÍ
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"), podle § 64 odst. 1 písmo a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

přerušuje

do doby úplnébo odstranění nedostatků žádosti, nejpozději však do 31.10.2013

spojené územní a stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 27.12.2012 o vydání rozhodnutí o
umístění a provedení stavby:

stavba pro ustájení ovcí a sklad pro zahradní potřeby na pozemku parc. č. 1151104 v katastrálním
území Vrábče,

(dále jen "stavba")

který podal

Jiří Prokop, nar. 2.4.1961, Ves-Na Dolánku 119,37001 Vrábče,
kterébo zastupuje Libor Tondl, nar. 14.9.1970, Ves- a Dolánku 168,37001 Vrábče

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jiří Prokop, nar. 2.4.1961, Ves- a Dolánku 119,37001 Vrábče

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti o vydání rozhodnutí bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad
spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle
§ 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil dne 30.1.2013 zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařídil
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 12.3.2013. Na místě samém byly vzneseny námitky
účastníků řízení. Po přezkoumání podkladů žádosti shledal stavební úřad, že žádost nemá předepsané
náležitosti, a proto řízení usnesením přerušil do 31.5.2013 a stavebníka vyzval k odstranění nedostatků
žádosti. Stavebník žádost doplnil dne 31.5.2013. Jelikož vznikly nové podklady v řízení, oznámil stavební
úřad opatřením ze dne 18.6.2013 pokračování spojeného řízení a současně nařídil k seznámení s novými
podklady v řízení ústní jednání na 29.7.2013, ze kterého byl pořízen protokol. Vzhledéin k tomu, že
stavebník změnil původní návrh garáže a skladu zahradní techniky na ustájení ovcí a sklad pro zahradní
potřeby, shledal stavební úřad nutnost doelněni podkladů žádosti o vyjádření dotčeného orgánu státní
správy ve věci chovu domácího zvířectva. Zadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu ,..,
bylo též rozhodnuto o přerušení řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

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 veřejnou vyhláškou.

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

Jiří Prokop, nar. 2.4.1961, Ves-Na Dolánku 119,37001 Vrábče,
kterého zastupuje Libor Tondl, nar. 14.9.1970, Ves- a Dolánku 168,37001 Vrábče
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Účastníci územního řízeni podle § 85 odst. 1 písmob) stavebního zákona:
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 (jako obec, na jejimž území má být požadovaný záměr uskutečněn)

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebnilio zákona:
st. p. 587, 586, parc. Č. 115/9, 115/1 O, 115/105, 1078/16, 115/1 16, 115/120 v katastrálním území Vrábče

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

Účastníci stavebnilio řízení podle § 109 odst. 1 stavebnilio zákona:
Jiří Prokop, nar. 2.4.1961, Ves- a Dolánku 119,37001 Vrábče,
kterého zastupuje Libor Tondl, nar. 14.9.1970, Ves- a Dolánku 168,37001 Vrábče

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jan Švanda, Ves-Na Návsi 19,37001 Vrábče
Miloš Hála, Ves-Na Návsi 17,37001 Vrábče
Miloš Hála, Ves-Na Návsi 17,37001 Vrábče
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8/106, 15000 Praha

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení 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. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá
odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. epodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady' čas r dvoláni jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. ~ \stisy.1 Eliás
vedoucí ~távebnilio úřadu
Čéské Budějovice

Toto usnesení 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.

Usnesení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: .!1.( ..1...~.././(! Sejmuto dne: .

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

~I.··ď·r{., I( \.\ ••
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Obdrží:
Územní řízení:
zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky)
Libor Tondl, Ves-Na Dolánku č.p. 168, Vrábče, 370 01 České Budějovice I

obec (dodejky)
Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp

ostatni účastníci, kterým je doručováno podle § 85,odst. 2 písmo a)- b) stavebního zákona, kterým se
oznámení doručuje "veřejnou vyhláškou"
Jan Švanda, Ves-Na Návsi č.p. 19, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Miloš Hála, Ves-Na ávsi č.p. 17, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Miloš Hála, Ves- a ávsi č.p. 17, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

dotčené orgány
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - 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 umožňujícím dálkový přístup

Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 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)
Libor Tondl, Ves-Na Dolánku č.p. 168, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1

ostatní účastníci (dodejky)
Jan Švanda, Ves-Na ávsi č.p. 19, Vrábče, 370 01 České Budějovice I
Miloš Hála, Ves-Na ávsi č.p. 17, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Miloš Hála, Ves-Na Návsi č.p. 17, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

dotčené orgány
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
Obecní úřad Vrábče, IDDS: sjpbipp

,..
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