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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍROZHODNUTÍAPOVOLENÍVÝ~KY

Výroková část A:

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písmo f) a § 169
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o výjimku z obecných požadavků na
využívání území pro územní řízení, kterou dne 14.4.2010 podal

Michal Janiš, nar. 14.5.1976,37371 Dubičné 86,
kterého zastupuje Ing. Arch. Martin Kouba, Rudolfovská č.p. 150,37001 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a podle § 94 odst. 4 a § 169 odst. 2, 3 a 5 stavebního zákona

povoluje

výjimku z ustanovení § 21 odst.6 písm.6 vyhlášky Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby

Hospodářská budova RD

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 302/8 v katastrálním území Frydava.

Popis:
výjimka se uděluje z větší zastavené plochy hospodářského objektu - 88,6m2 než umožňuje § 21
odst.6 písmo 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Michal Janiš, 373 71 Dubičné 86

Výroková část B:

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
14.4.2010 podal

Michal Janiš, nar. 14.5.1976,373 71 Dubičné 86,
kterého zastupuje Ing. Arch. Martin Kouba, Rudolfovská č.p. 150,370 01 České Budějovice

(dále jen "žadatel "), a na základě tohoto posouzen í:
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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

rozhodnutí o umístění stavby

Hospodářská budova RD

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 302/8 v katastrálním území Frydava.

Druh a účel umisťované stavby:
Hospodářský objekt, který obsahuje v I. pp saunu, venkovní átrium a schodiště, v I.NP sklad, dílnu
pro vlastní potřebu a kryté sezení s krbem.

Umístění stavby na pozemku:

Č. 302/8 v katastrálním území Frydava.
Určení prostorového řešení stavby:

Stavba bude zděná sjedním nadzemním podlažím ajedním podzemním podlaží. Půdorys bude mít
tvar L o rozměrech 6,5 x 4,4 m a 6x 10m. Stavba bude mít sedlovou střechu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna a navržena v souladu s PO zpracovanou p. Ing. Arch. Martinem Koubou v
březnu 2010.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Michal Janiš, nar. 14.5.1976,37371 Oubičné 86

Odůvodnění:

Dne 14.4.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby -hospodářské budovy a o
udělení vyjímky z ustanovení § 21 odst.6 písmo 6 vyhlášky Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení a udělení vyjímky známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den 17.5.20 IO, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či
stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i
řešením podle povolené výjimky.

Stanoviska sdělili:
SNP CHKO Šumava

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgán li
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:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
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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.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. I 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.

Ing. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního odboru
Městský úřad Vyšší Br

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 1u. "'"'.011'":"

Kč byl zaplacen dne 26.5.2010.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Arch. Martin Kouba, Rudolfovská č.p. 150,370 O 1 České Budějovice

dotčené správní úřady
Správa NP a CHKO Šumava sekce CHKO Šumava odd. Horní Planá, 1. máje č.p. 260, 385 01 Vimperk
MěÚ Český Krumlov OŽP a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 381 O 1 Český Krumlov
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
ostatní
Obec Přední Výtoň, 382 73 Přední Výtoň
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 .


