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ROZHODNUTí
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajskému úřadu - Jihočeskému kraji, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic, jako příslušnému orgánu dle § 67 odst. 1 písmo a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 11 odst. 1 písmo b) a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 11.11.2013 Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem,
postoupeno odvolání Ing. Jiřího Nekoly, bytem Sadová 1701/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, proti
rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, stavebního úřadu, spis. zn. SU/4912/2012 Ho ze dne 14.8.2013.
Tímto rozhodnutím byla výrokem označeným I. s odkazem na § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (správně ve znění účinném do
31.12.2012), a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření, (v tehdy platném a účinném znění) umístěna stavba "kabelové vedení NN, Kroclov, .Hynek 2
RD, SB-4811-3125" na pozemku p.č. 1310/1, 1310/22, 3280/1, v katastrálním územ í Vrábče, výrokem II. podle
§ 115 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (správně ve znění účinném do 31.12.2012) a §§ 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, (v tehdy platném a účinném znění) pak byla
uvedená stavba povolena. Vedlejším výrokem III. byly stanoveny podmínky pro umístění stavby, vedlejším výrokem
IV. podmínky pro provedení stavby a vedlejším výrokem V. podmínky pro užívání stavby. Vedlejšim výrokem VI.
bylo stanoveno, že výroková část stavebního povolení nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane
pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby a konečně vedlejším výrokem VII., bylo rozhodnuto
o námitkách účastníků řízení.

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic, přezkoumal vodvolacím řízení, jehož účastníkem je podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, se sídlem
FA Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kterou zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, se
sídlem FA Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, dále zastoupený společností ELSA GB s.r.O.,
IČ 25160435, se sídlem Průmyslová 265, 373 82 Boršov nad Vltavou, napadené rozhodnutí Magistrátu města
České Budějovice, stavebního úřadu, spis. zn. SU/4912/2012 Ho ze dne 14.8.2013 v rozsahu dle § 89 odst. 2
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:
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Dle § 90 odst. 5 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se odvolání Ing. Jiřího
Nekoly, bytem Sadová 1701/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, z a mít á a napadené rozhodnutí
Magistrátu města České Budějovice, stavebního úřadu, spis. zn. SU/4912/2012 Ho ze dne 14.8.2013,
se pot v r z u j e.

Odůvodnění

Krajskému úřadu - Jihočeskému kraji, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic (dále jen "krajský úřad"), bylo předloženo Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem
(dále jen "stavební úřad"), výše uvedené odvolání.
Z předloženého spisového materiálu, vážícího se k dané věci, vyplývá následující.
Dne 4.6.2012 obdržel stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "kabel NN-rozšíření sítě NN" na
na pozemku p.č. 1310/1, 1310/22, 3280/1, v katastrálním území Vrábče na předepsaném formuláři dle přílohy Č. 3
k vyhlášce Č. 503/2006 Sb., v tehdy platném a účinném znění, a žádost o stavební povolení na tutéž stavbu na
předepsaném formuláři dle přílohy Č. 2 k vyhlášce Č. 526/2006 Sb., v tehdy platném a účinném znění. Dané žádosti
podala společnost E.ON Distribuce, a.s., kterou zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o., obě se sídlem
FA Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupena na základě substituční plné moci v předmětném
řízení společností ELSA CB s.r.o., se sídlem Průmyslová 265, 373 82 Boršov nad Vltavou. Jak vyplývá ze
spisového materiálu, žadatel současně požádal stavební úřad o spojení územního a stavebního řízení.
K žádostem byla přiložena dokumentace vypracovaná panem Václavem Doudou, autorizovaným technikem pro
technologická zařízení staveb, v lednu 2012.
Dle záznamu do spisu podle § 15 odst. 4 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"), byla určena oprávněnou úřední osobou v předmětném řízení referentka stavebního úřadu
paní Jitka Housková.
Usnesením spis. zn. SU/491212012 Ho ze dne 18.6.2012 stavební úřad spojil předmětné územní a stavební řízení.
Opatřením ze dne 18.6.2012 stavební úřad vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti tj. k doložení
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vyhotovené autorizovaným inženýrem nebo architektem.
Usnesením spis. zn. SU/491212012 Ho ze dne 27.6.2012 stavební úřad přerušil předmětné spojené územní a
stavební řízení podle § 64 odst. 1 písmo c) správního řádu do doby vyřešení předběžné otázky tzn. do vydání
pravomocného rozhodnutí o umístění a povolení stavby "přípojky NN č. stavby SB-481 0-459 Vrábče- Kroclov", na
kterou se předmětná stavba napojuje.
Poté, co dne 12.4.2013 nabylo právní moci rozhodnutí zn.: SU/7767/2011 Za ze dne 7.3.2013 o umístění a
povolení stavby "KROCLOV, Hynková, p.č. 1310/1, kabelová přípojka NN, č. stavby SB-481 0-459
Vrábče- Kro'clov", vydal stavební úřad opatření, kterým vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádostí tj. doložení
dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem či architektem, vyjádření správců sítí, závazného stanoviska
na úseku ochrany životního prostředí, vyjádření obce Vrábče a souhlas se vstupem na pozemek v jejím vlastnictví.
Současně bylo řízení přerušeno do doby úplného odstranění nedostatků žádosti nejpozději do 31.7.2013.
Dne 11.6.2013 žadatel doplnil požadované podklady stavebnímu úřadu.
Dne 27.6.2013 stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně k projednání
záměru nařídil veřejné ústní jednání na den 6.8.2013. Účastníky řízení a dotčené orgány stavební úřad poučil
o tzv. koncentrační zásadě, tj. lhůtě pro podání případných námitek, resp. závazných stanovisek, které musejí být e-. ,
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zadatele poučilo povinnosti
bezodkladného vyvěšení informace o předmětném záměru na jím určeném místě.
Dne 5.8.2013 obdržel stavební úřad námitku účastníka řízení Ing. Jiřího Nekoly, který nesouhlasil s umístěním
a realizací předmětné přípojky NN, z důvodu, že tato přípojka vede v nezpevněné polní cestě a omezuje její užívání
pro zemědělskou a lesní činnost a další činnosti vedoucí k zušlechťování krajiny ze zákona č. 458/2000 Sb.,
a stavebního zákona. Dále jmenovaný uvedl, že není v zájmu občanů zasíťovávat zemědělské pozemky a ničit
jejich primární účel a vznesl dotaz, z jakého důvodu není přípojka pro stejného vlastníka projednávána v jednom
kuse. S odkazem na zmíněné námitky jmenovaný uzavřel, že výstavbou předmětné stavby a jejím provozováním
budou hrubě dotčena jeho vlastnická práva.
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Z veřejného ústního jednání ze dne 6.8.2013 byl vyhotoven protokol, ze kterého vyplývá, že v rámci jednání
uplatnila námitky Ing. Milena Andrlová.
Po provedeném řízení vydal stavební úřad dne 14.8.2013 předmětné rozhodnutí spis. zn. SU/491212012 Ho, jehož
výrokem označeným I. s odkazem na § 79 a 92 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2012 (dále jen "stavební zákon") a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, byla umístěna stavba
"kabelové vedení NN, Kroclov, Hynek 2 RD, S8-4811-3125" na pozemku p.č. 1310/1, 1310/22, 3280/1,
v katastrálním území Vrábče, výrokem II. podle § 115 stavebního zákona a §§ 5 a 6 vyhlášky Č. 526/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, pak byla uvedená stavba
povolena. Vedlejším výrokem III. byly stanoveny podmínky pro umístění stavby, vedlejším výrokem IV. podmínky
pro provedení stavby a vedlejším výrokem V. podmínky pro užívání stavby. Vedlejším výrokem VI. bylo stanoveno,
že výroková část stavebního povolení nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková
část rozhodnutí o umístění stavby a konečně vedlejším výrokem VII., bylo rozhodnuto o námitkách účastníků řízení.
Proti rozhodnutí ze dne 14.8.2013 podal dne 13.9.2013 odvolání Ing. Jiří Nekola. Odvolání však nepodal ke
správnímu orgánu I. instance (stavebnímu úřadu), ale přímo ke krajskému úřadu, přestože byl v napadeném
rozhodnutí řádně poučen.
Krajský úřad obdržel odvolání Ing. Jiřího Nekoly dne 13.9.2013, přičemž je usnesením ze dne 17.9.2013, které se
pouze poznamenává do spisu, postoupil stavebnímu úřadu I. stupně k provedení úkonů ve smyslu § 86 odst. 2
správního řádu.
Stavební úřad opatřením ze dne 2.10.2013 vyrozuměl ostatní účastníky řízení o podaném odvolání a poskytl jim
lhůtu k vyjádření.
Ve stanovené lhůtě se k podanému odvolání vyjádřil Ing. Jiří Hynek, který uvedl, že kabelové vedení NN je
umístěno vedle polní cesty a nebude ji ani křížit, čímž nedojde k žádnému omezení jejího užívání. Zasíťování
pozemků respektuje územní plán. Odvolatel nemá právo zasahovat do podané žádosti, přičemž pro úplnost bylo
zmíněno, že žadatel navazujícího vedení není totožný. Rovněž tak není Ing. Jiřímu Hynkovi znám výskyt
chráněných živočichů v daném místě, jak tvrdí odvolatel.
K odvolání Ing. Jiřího Nekoly se vyjádřila i obec Vrábče s tím, že s odvoláním nesouhlasí, neboť tvrzení odvolatele,
že část přípojky NN je mimo stávající územní plán se nezakládá na pravdě.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad nemohl postupovat dle § 87 správního řádu (autoremedura) předal následně
předmětné odvolání společně s příslušným spisovým materiálem krajskému úřadu.

V prvé řadě se musel krajský úřad zabývat otázkou přípustnosti a včasnosti odvolání Ing. Jiřího Nekoly.
V daném případě posoudil odvolací správní orgán podané odvolání, a to jak v případě výroku týkajícího se umístění
stavby (územní rozhodnutí), tak i výroku vztahujícího se k realizaci stavby (stavební povolení), jako přípustné,
neboť bylo podáno osobou, která byla stavebním úřadem zahrnuta do okruhu účastníků obou řízení.
Pro posouzení včasnosti či opožděnosti odvolání pak byla rozhodná lhůta, ve které bylo odvolání podáno
příslušnému správnímu orgánu. Odvolací lhůta podle § 83 odst. 1 správního řádu činí 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Výrok týkající se územního rozhodnutí byl v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona
odvolateli jako účastníkovi územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručen ediktálně veřejnou
vyhláškou, a to patnáctým dnem po vyvěšení napadeného rozhodnutí na úřední desce a současně jeho
zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. dne 12.9.2013. Pokud jde o běh a počítání oné lhůty, je'",
prvním dnem lhůty, po kterou má být písemnost vyvěšena den následující po dni vyvěšení a písemnost je doručena
patnáctým dnem po vyvěšení bez ohledu na to, zda se jedná o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek. Na běh
této lhůty se nevztahují pravidla stanovená ustanovením § 40 správního řádu, neboť při doručování veřejnou
vyhláškou nejde o lhůtu, na kterou by bylo vázáno provedení určitého úkonu v řízení, ale pouze o lhůtu, s jejímž
uplynutím je přímo ze zákona spojen určitý právní důsledek, tzn. doručení písemnosti. Patnáctidenní lhůta pro
podání odvolání tedy začala běžet dnem 13.9.2013 a její běh skončil dne 27.9.2013, což byl poslední den lhůty,
kdy mohl odvolatel podat své odvolání do výroku napadeného rozhodnutí týkajícího se územního rozhodnutí. Co se
týče výroku týkajícího se stavebního povolení, tak tento byl v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 správního řádu
doručován odvolateli jako účastníkovi stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písmo e) stavebního zákona do vlastních
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rukou. Dle dokladu o doručení založeném ve spisovém materiálu byl tento výrok napadené rozhodnutí odvolateli
doručen dne 9.9.2013 tzv. fikcí ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu, tj. 10 den ode dne, kdy byla písemnost
připravena k vyzvednutí. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tedy začala běžet v tomto případě dnem
10.9.2013 a její běh skončil dne 24.9.2013, přičemž odvolání bylo podáno u krajského úřadu dne 13.9.2013, s tím,
že dne 18.9.2013 (rozhodný den pro posouzení včasnosti) bylo postoupeno stavebnímu úřadu, který jej obdržel
dne 19.9.2013.
Na základě výše uvedených skutečností shledal odvolací správní orgán, že odvolání podané odvolatelem je jak
v případě výroku I. (územní rozhodnutí), tak výroku II. (stavební povolení), včasné, neboť bylo podáno v zákonem
stanovené 15-denní lhůtě.

Na tomto místě odvolací orgán uvádí, že při přezkumu odvoláním napadeného rozhodnutí postupoval dle znění
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, účinného do 31. 12. 2012. K 1. 1.2013 sice nabyl
účinnosti zákon Č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, nicméně v souladu
s ČI. II části první, bodem 14, tohoto zákona "Přechodná ustanovení", správní řízení, která nebyla pravomocně
skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů,
tzn., že v daném případě bylo postupováno podle zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění účinném do 31. 12. 2012 a jeho, v té době účinných, prováděcích vyhlášek.

V odvolacím řízení vycházel krajský úřad z ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu, kde je uvedeno, že odvolací
orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy.
Správnost napadeného rozhodnutí odvolací orgán přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak
jen tehdy, vyžaduje-Ii to veřejný zájem. Podle zmiňovaného ustanovení se k vadám, o nichž nelze mít důvodně za
to, že by mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost,
nepřihlíží.

Krajský úřad podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu proto přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí
a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a zjistil, že napadené rozhodnutí i samotný postup
prvoinstančního orgánu je v souladu s právními předpisy a je i z věcného hlediska správné. Vzhledem k tomu, že
krajskému úřadu k posouzení napadeného rozhodnutí postačoval spisový materiál postoupený mu stavebním
úřadem, který nebyl v rámci odvolacího řízení již dále doplňován, neseznamoval účastníky řízení s podklady pro
rozhodnutí. V průběhu odvolacího řízení se přitom krajský úřad zabýval podklady pro rozhodnutí, průběhem řízení
i obsahem a náležitostmi vlastního rozhodnutí ve věci a neshledal, pochybení ze strany stavebního úřadukteré by
bylo důvodem pro zrušení prvoinstančního rozhodnutí v odvolacím řízení.
Krajský úřad při přezkoumání napadeného rozhodnutí ověřil, že stavební úřad při jeho vydání neporušil právní
předpisy a že rozhodnutí o umístění a povolení stavby je z věcného hlediska správné. Ze spisového materiálu bylo
zjištěno, že po správné výzvě stavebního úřadu byly ze strany stavebníka (žadatele) předloženy žádosti a podklady
k nim v rozsahu vyžadovaném v § 86 a § 110 stavebního zákona. Projektová dokumentace byla vypracována
osobou s příslušnou autorizací a v odpovídajícím rozsahu.
Stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení spojeného územního a stavebního řízení,
které předtím stavební úřad na žádost žadatele usnesením spojil a současně k projednání záměru nařídil veřejné
ústní jednání. Účastníky řízení a dotčené orgány stavební úřad poučilo tzv. koncentrační zásadě pro podánír ,
námitek a závazných stanovisek a stejně tak i o podmínkách pro uplatňování námitek.

Co se pak týče samotného napadeného rozhodnutí, lze říci, že srozumitelně vyjadřuje výrok, resp. výroky, včetně
odkazu na právní předpisy, na jejichž základě bylo rozhodnuto, a rovněž zahrnuje i odůvodnění a poučení
o možnosti podání opravného prostředku, jak stanoví § 68 správního řádu, přičemž obsahuje i ostatní náležitosti,
které uvádí ustanovení § 69 správního řádu. Taktéž lze konstatovat, že napadené rozhodnutí obsahuje náležitosti
dle ustanovení § 92 stavebního zákona § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, i § 115 stavebního zákona a §§ 5 a 6 vyhlášky Č. 526/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu tj. mimo jiné rozhodnutí
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o námitkách, které účastníci řízení uplatnili. Stavební úřad rovněž správně vedlejším výrokem VI. stanovil, že
výroková část stavebního povolení nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část
územního rozhodnutí. Z odůvodnění rozhodnutí je pak patrné, že stavební úřad přezkoumal podanou žádost
žadatele z hledisek uvedených v ustanovení § 90 a § 111 stavebního zákona, zejména pak s vydanou územně
plánovací dokumentací, kdy uvedl, s jakou územně plánovací dokumentací byl záměr posuzován, s tím, že
umístění stavby je v souladu s ÚPO. Stavební úřad zajistil soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Přílohou rozhodnutí je pak výkres
situace s navrhovaným umístěním stavby. V odůvodnění stavební úřad shrnul průběh správního řízení, uvedl
skutečnosti, které byly podkladem pro vydání rozhodnutí, uvedl, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a
při použití právních předpisů. V odůvodnění napadeného rozhodnutí rovněž stavební úřad uvedl správní uvážení,
na základě kterého dospěl ke stanovenému okruhu účastníků územního a stavebního řízení. Co se týče příslušné
části odůvodnění napadeného rozhodnutí, která se věnuje závěrům, ke kterým stavební úřad ohledně uplatněných
námitek dospěl, je možno konstatovat, že poskytuje dostatečnou oporu výroku.
Lze shrnout, že v řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, se stavební úřad nedopustil pochybení,
jež by měla na napadené rozhodnutí vliv z hlediska jeho věcné správnosti a zákonnosti.

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu dále přistoupil k přezkoumání správnosti
napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání, které proti rozhodnutí orgánu I. instance podal
Ing. Jiří Nekola.

Jmenovaný namítal, že se stavební úřad relevantně nezabýval jeho námitkami, které uplatnil v rámci řízení, kdy
namítal, že dle projektové dokumentace je předmětný kabel NN veden v nezpevněné polní cestě
a omezuje její užívání pro zemědělskou a lesní činnost a další blíže neurčené činnosti vedoucí k "zušlechťování
krajiny" z energetického a stavebního zákona. K tomu uvádíme, že z projektové dokumentace vyplývá, že
předmětný kabel je umisťován mimo nezpevněnou komunikaci či na jejím okraji, přičemž s umístěním a realizací
stavby obec Vrabče, která je vlastníkem dotčených pozemků a rovněž silničním správním úřadem, souhlasila.
Dále je v podmínce č. 10 (předmětného rozhodnutí) pro provedení stavby uvedeno, že v případě záboru veřejného
prostranství (chodník, komunikace) má žadatel požádat u silničního správního úřadu o povolení. K omezení blíže
neurčených činností vedoucích k "zušlechťování krajiny" se pak krajský úřad s ohledem na obecnou formulaci
námitky nemůže vyjádřit.
Ve spojitosti s odvolací námitkou .není v zájmu občanů zasíťovávat zemědělské pozemky a ničit jejich primární
účel" a "přípojka je vedena v území, kde se vyskytují zvláště chránění živočichové" uvádíme, že postavení
účastníka řízení slouží k tomu, aby mohl hájit především svá vlastnická (či jiná věcná) práva, na jejichž základě mu
bylo právě účastenství v řízení přiznáno a nikoliv k tomu, aby hájil práva ostatních účastníků či veřejné zájmy. Pro
úplnost doplňujeme, že k žádosti bylo předloženo kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany
přírody a krajiny.
Co se týče další odvolací námitky, ve které se jmenovaný dotazuje na to, z jakého důvodu není přípojka pro
stejného vlastníka projednávána v jednom kuse, dodáváme, že územní i stavební řízení je řízením o žádosti,
přičemž je v dispozičním právu žadatele v jakém rozsahu žádost podá. Stavební úřad není kompetentní předmět
žádosti nijak rozšiřovat, zužovat či jinak měnit.
S námitkou, že část přípojky je mimo stávající územní plán obce Vrábče, pak souhlasit nelze, neboť předmětná
stavba je umístěna na pozemcích, které jsou součástí zastavitelného území s funkčním využitím obytná=,
nízkopodlažní zástavba, je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací.

Okruh účastníků řízení stanovil krajský úřad totožně s okruhem účastníků před orgánem I. instance, jejichž jmenný
výčet je uveden v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k výše uvedenému bylo o podaném odvolání rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
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Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, nelze
odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům
a účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu.

Ing. Luboš Průcha
pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic

Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení o umístění stavby dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručeno
veřejnou vyhláškou vyvěšením rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu - Jihočeského
kraje a dále na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a Obecního úřadu Vrábče. Rovněž tak
bude rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne ..I..(..!~(ť. Sejmuto dne .

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

Doručí se dle rozdělovníku:

Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:
ELSA CB s.r.o., Průmyslová 265,37382 Boršov nad Vltavou
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 Vrábče

Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Ing. Jiří Hynek, Kroclov 13, 370 01 Vrábče
Obec Vrábče, Vrábče 33,37001 Vrábče
Milena Hynková, Kroclov 13, 370 01 Vrábče
Marcela Chromá, Koroseky 11, 370 01 Vrábče
Vlastimil Kouba, Třísov 26, 382 03 Holubov
Jan Rytíř, Cihelny 12, 364 64 Karlovy Vary
Mgr. Anna Brutovská, Kroclov 8, 370 01 Vrábče
Ing. Jiří Nekola, Sadová 1701/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5, 370 01 Vrábče
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Pavel Russfell, Krociov 6, 370 01 Vrábče
ČEVAK a.s., Severní 2264/8,37010 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

Účastníkům stavebního řízení dle 109 stavebního zákona jednotlivě:
ELSA CB s.r.o., Průmyslová 265, 37382 Boršov nad Vltavou
Ing. Jiří Hynek, Kroclov 13, 370 01 Vrábče
Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 Vrábče
Milena Hynková, Kroclov 13, 370 01 Vrábče
Marcela Chromá, Koroseky 11, 370 01 Vrábče
Vlastimil Kouba, Třísov 26,38203 Holubov
Jan Rytíř, Cihelny 12, 36464 Karlovy Vary
Mgr. Anna Brutovská, Krociov 8, 37001 Vrábče
Ing. Jiří Nekola, Sadová 1701/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Milena Andrlová, Krociov 5, 370 01 Vrábče
Pavel Russfell, Krociov 6, 370 01 Vrábče
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6,37049 České Budějovice

Obdrží pro vyvěšení (s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačením data vyvěšení
a sejmutí, vrácení zpět a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Krajský úřad - Jihočeský kraj, -zde-
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 92 České Budějovice
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 01 Vrábče

Na vědomí: Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice
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