
MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD
STAVEBNÍ ODBOR
ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail: stavebniodbor@vyssibrod.q" tel. : 380746464, fax. : 380746305.
Č.j.:
Vyřizuje:

výst. 1425/09-TĎ Vyšší Brod 14.5.2010
Ing. Ďureje Tibor

OZNÁMENÍ
O POKRAČovÁNÍ V ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S NOVÝMI PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ

RNDr. Ludmila Kadlecová, Pod Hrazí 1045,373 41 Hluboká nad Vltavou,
Ing. Jiří Kadlec, Třeboňská č.p. 57017,37341 Rudolfov,
které zastupuje POstavPO 2000 GmbH, spol. s.r.o., Lipanská ě.p. 835/3, 13000 Praha 3

(dále jen "žadatel") podal dne 31.12.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

ZTV PŘEDNÍ VÝT OŇ LOKALITA POD VYHLÍDKOU

na pozemku st. p. 46, parc. č. 172/4, 172/6, 174/1, 174/2, 200, 235, 236 v katastrálním území Zadní
Výtoň. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Dne 13.5.2010 zástupce doplnil nové podklady pro rozhodnutí týkající se:

1) změny trasy elektro přípojky NN pro 8 RD, která je proti původnímu návrhu vedena z
trafostanice na části poz. p.č. 228/1, 233 přes poz. p.č. 173 v k. ú. Přední Výtoň, 182/1, 182/7,
235, 174/1 a 236 v k. ú. Zadní Výtoň.

2) změny parcelizace pro 8 RD - vypouští se poz.p.č. 174/2 a navrhuje se nová parcelizace pro
8 RD pouze na poz.p.č. 174/1v k.ú. Zadní Výtoň.

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"), oznamuje pokračování v řízení a podle §36 odst.3) zák. č. 500/2004 Sb. ve
zn. pozd. předpisů ( správní řád) stavební úřad dává možnost účastníkům řízení vyjádřit se k novým
podkladům pro rozhodnutí a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den

15.6.2010 (úterý) v 14 : 00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínk)' veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Učastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, úřední dny: pondělí a středa
od 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, 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.
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Zúčastní-Ii se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-Ii by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepříhlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 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 § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

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

log. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního oQboru '" d
Městský úřad Vyš , y ura

VYS
Obdrží:
účastníci (dodejky)

stavební or
Míru 250/82

2
73 VyMí Brod

POstavPO 2000 GmbH, spol. s.r.o., Lipanská č.p. 835/3, 130 00 Praha 3
Obec Přední Výtoň, 382 73 Přední Výtoň

dotčené správní úřady
Správa NP a CHKO Šumava sekce CHKO Šumava odd. Horní Planá, 1. máje č.p. 260, 38501 Vimperk
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

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

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

Vyvěšeno dne .

Sejmuto dne .


