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

e-mail : stavebniodbor@vyssibrod.c~ tel. : 380 746 464, fax. : 380 746 305.
Č.j.:
Vyřizuje:

Výst. 147/l53/l0-TĎ Vyšší Brod 13.5.2010
Ing. Ďureje Tibor

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Vyšší 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"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne
23.2.2010 podal

B8 - Build sevis spol. s.r.o., IČ 47216883, Nemanická č.p, 2721,370 10 České Budějovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

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

r o z hod n u t í o umí stě n í d o č a s n é s t a v b y do 16. 2. 2015
Obnova rekreačního zařízení

která obsahuje objekty :

80 - 02 - Zpevněné plochy včetně parkovací plochy a plochy pro otáčení vozidel HZ8

na parcele Č. 425, 424, 41411, 414/3, 414/2

80 - 03 - Přístavba a nástavba rekreačního objektu

na parcele Č. 20, 378/4, 378/5, 424, 425

Opěrnázed'

na parcele Č. 378/5,424

80 - 05 - Venkovní bazén

na parcele Č. 424

80 - 06 - Akumulační nádrž užitkové vody, včetně vsakovacího objektu a přípojky elektroinstalace

425, 378/4, 20, 424

Přípojka užitkové vody ze stávající studny.

378/2,378/4,424

80 - 07 - ČOV včetně kanalizačních přípojek, vsakovacícho objektu a přípojky elektroinstalace

na parcele č. 425, 424, 20, 378/4, 414/2

80 - 08 - Akumulační nádrž pitné vody, včetně přípojky elektroinstalace

na parcele Č. 378/5

Připojka užitkové vody ze stávajícího vrtu

na parcele Č. 378/5

vše v k. ú. Loučovice
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a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na d o č a s n o u s t a v b u do 16. 2. 2015 :
Obnova rekreačního zařízení

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 20, parc. č. 378/2, 378/4,378/5, 414/1,424,425,414/2,414/3 v
katastrálním území Loučovice.

Stavba obsahuje:
SO - 02 - Stavební úpravy zpevněných ploch včetně parkovací plochy a plochy pro otáčení vozidel
HZS
na parcele č. 425, 424, 414/1, 414/2, 414/3
SO - 03 - Přístavba, stavební úpravy a nástavba rekreačního objektu
na parcele č. 20, 378/4, 378/5, 424, 425
Opěrná zeď
na parcele Č. 378/5,424
SO - 04 - Stavební úpravy tenisového hřiště
na parcele Č. 425, 378/2, 378/4
SO - 05 - Venkovní bazén
na parcele Č. 424
vše v k. ú. Loučovice

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu se situací 1 : 200 , která obsahuje umístění staveb, s vyznačením

vazeb a vlivů na okolí.
2. Objekty SO- 06, SO- 07 a SO- 08 bude povolovat vodoprávní úřad MěÚ OŽP Český Krumlov

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Atelier LT s.r.o. se sídlem

Pekárenská 549, České Budějovice; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) hrubá stavba
b) ukončení stavby

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba včetně komunikací a parkovacích ploch bude provedena v souladu s vyhláškou Č. 398/09Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
6. Při realizaci stavby musí být na stavbě, popř. na staveništi k dispozici dokumentace stavby ověřena

stavebním úřadem v řízení o jejím povolení a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její
změny, popř. jejich kopie.

7. Před zahájením prací budou vytyčeny všechny sítě a v případě jejich existence bude v jejich blízkosti
postupováno dle podmínek správců těchto sítí.

8. Provádět stavbu dle § 160 stavebního zákona může jako zhotovítel jen stavební podnikatel, který při
její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavební podnikatel je
osoba oprávněná k provádění stavebních nebo motážních prací jako předmětu své činnosti podle
zvláštních předpisů ( §2 odst. 2) písmo b) stavebního zákona)
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9. Zhotovitel je povinen dle § 160 odst. 2 stavebního zákona provádět stavbu v souladu s rozhodnutím
nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné
požadavky na výstavbu popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů.

10. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a
předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16zákona o odpadech

11. Odpady, které původce odpadů sám nemůže využít nebo odstranit (§ 16 odst. 1 písmo c) zákona o
odpadech) musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné kjejich převzetí podle §12 odst. 3, a to
bud' přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.

12. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených (§12 odst. 2 zákona o odpadech)
13. O vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP Č.

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
14. Dešťové vody budou akumulovány a zasakovány na pozemku stavebníka a nebudou poškozovat

sousednípozell1ky
15. Vrchní vrstva bude skryta oddělně od výkopové zeminy tak, aby po skončení prací mohla být

připravena k dalšímu zemědělskému využití.
16. Práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu.
17. Práce budou prováděny tak, aby na ZPF ajeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
18. Zamýšlené provádění prací bude včas projednáno s vlastníky, popřípadě nájemci pozemků

náležejících do ZPF.
19. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a

jeho vegetační kryt.
20. Pokud nebudou práce spojené se stavbou ukončeny do jednoho roku od jejího započetí, včetně

uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací povinen předem
požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu s dočasným odnětím půdy ze ZPF dle §9
zák 334/92 Sb ve zn. pozd. předpisů.

21. Při stavbě, ani při dalším užívní pozemku, nesmí být v lesních porostech a na lesních pozemcích
zakládány žádné skládky zeminy, stavebního materiálu a odpadu.

22. Při stavbě ajejím dalším užívání budou dodržovány předpisy požární ochrany tak, aby v sousedních
lesních porostech nedošlo ke vzniku požáru.

23. Se stavbou na lesním pozemku lze začít po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí.
24. Kulturní vrstva půdy bude skryta z plochy 614m2 v tI.0,2m. Kubatura skryté vrstvy bude činit cca

123 m3
25. Skrývka bude použita na zůrodnění pozemku.
26. Deponace skrývky bude na poz. p. č. 425, 424.
27. O deponovanou skrývku je povinen stavebník se starat dle zákona Č. 334/92 Sb., § 8, zejména je

povinenzabezpečit skrývku před zcizením, zaplevelením a znehodnocením pevnými, kapalnými a
plynnými látkami poškozující zemědělský půdní fond ajeho vegetační kryt

28. Vrchní kulturní vrstva bude skryta odděleně od výkopové zeminy
29. Po skončení stavby bude ornice použita k zůrodnění poz. pacely č. 425,424.
30. Výkopová zemina bude použita k terénním úpravám v místě stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

BS - Build sevis spol. S.r.O.,Nemanická č.p. 2721,370 10 České Budějovice
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Odůvodnění:

Dne 23.2.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 27.4.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:
MěÚ OŽP Český Krumlov ze dne 19.1. 2010 pod č.j. MUCK 02166/201010ŽPZIRa
Obec Loučovice ze de 21. 1. 2010 pod č.j. Louc 0097110 a 7.4.2010 pod č.j. Louc0504110-Taj
MěÚ OŽP Český Krumlov ze dne 5. 3. 2010 pod č.j. MUCK 10878/201O/OŽPIBa
MěÚ OŽP Český Krumlov ze dne 17.3.2010 pod č.j. MUCK 11774/2009/0ŽPZlPy
Lesy ČR ze dne 10.3.2010 a 20.1. 2010
Správci sítí

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 - další dotčené osoby:
Ing. František Laga, František Voneš, Hana Vonešová, Lesy ČR, LS Vyšší Brod, Obec Loučovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
nebyly podány

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.
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správnícJ1J~oWl<iltei:c1fpoložky17 odst. 1 písmo i) ve výši
3000 Kč byl zaplacen dne 13.5.2010

Obdrží:
účastníci stavebního řízení (dodejky)
BS - Build sevis spol. s.r.o., Nemanická č.p. 2721, 370 10 České Budějovice
Ing. František Laga, Horní č.p. 389, 373 63 Ševětín
František Voneš, Třeboňská č.p. 279, 37363 Ševětín
Hana Vonešová, Třeboňská č.p. 279, 37363 Ševětín
Lesy ČR, LS Vyšší Brod, K Vltavě, 382 73 Vyšší Brod
Obec Loučovice, Loučovice 51

dotčené správní úřady
MěÚ Český Krumlov odbor dopravy a silničního hospo, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
MěÚ Český Krumlov OŽP a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
HZS Jč kraje územní odbor Český Krumlov, Hasičská č.p. 125,381 01 Český Krumlov
KHS Jč kraje územní pracoviště Český Krumlov, Havraní č.p. 594,381 01 Český Krumlov
ČEV AK 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, 37049 České Budějovice
E.ON Česká republika, s. r. o. Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 371 49 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Pražská č.p. 16,37004 České Budějovice

Obdrží:
účastníci územního řízení:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15. dnů

Vyvěšeno dne . razítko a podpis .

Sejmuto dne . razítko a podpis .


