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MESTSKY URAD VYSSI BROD
STAVEBNÍ ODBOR
ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail: stavebniodbor@vyssibrod.cz, tel. : 380746464, fax. : 380 746305.
Č.j.:
Vyřizuje:

výst.70/l0-SS Vyšší Brod 5.5.2010
Skipalová Simona

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Vyššf Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne
29.3.2010 podal.

Lipno Management Services spol. s. r. o., Kostelní ě.p, 1226/32,370 04 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor dne 14.4.2008 pod č.j. výst. 1572/07-SS na stavbu

Rekreační areál 47 domů

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 200/2, 203/2, 204/1, 205/1, 601 v katastrálním území Lipno nad
Vltavou.

Účastníci řízení 'ha něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Lipho Management Services spol. S. r. o." Kostelní č.p. 1226/32,37004 České Budějovice
Obec Lipno nad Vltavou, 382 78 Lipno nad Vltavou 83

Odůvodnění:

Vydané územní -rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že
termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být
dosud požádáno-o vydání stavebního povolení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

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



Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
bez připomínek

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 k odboru územ. plán., stav. řádu
a investic Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 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-Ii účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na' náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního odboru
Městský úřad Vyšší Brod
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Poplatek: '
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyrřiěřuje.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Lipno Management Services spol. s. r. o." Kostelní č.p. 1226/32,37004 České Budějovice
Obec Lipno nad.Vltavou, 382 78 Lipno nad Vltavou 83

dotčené správní úřady
HZS Jč kraje územní odbor Český Krumlov, Hasičská č.p. 125,381 01 Český Krumlov
Krajský úřad-Jihočeský kraj OŽP, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 76 České Budějovice
MěÚ Český Krumlov OŽP a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
MěÚ Český Krumlov odbor dopravy a silničního hospo, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
Krajský ~ad-Jihočeský kraj OZP, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 76 České Budějovice

ostatní
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, 370 10 České Budějovice
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
Telefónica 02 Cžech Republic, a.s., Pražská č.p. 16,37004 České Budějovice



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

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


