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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), 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
29.4.20 IO podal

Miloš Veselský, Urbinská č.p. 187,38101 Český Krumlov,
Ludmila Veselská, Urbinská č.p. 187,38101 Český Krumlov

(dále jen "žadatel"). a na základě tohoto posouzení:

1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb .. o podrobnější úpravč
územního řízení. veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

ČOV , kanalizace, odtokové potrubí a výústní objekt u

zahradní chaty

(dále jen "stavba") na pozemku 6/3, 148,6/24, 1102 v k.ú. Běleň .

Druh a účel um isťované stavby:
ČOv. kanal izace, odtokové potrubí a výstní objekt u zahradní chaty

Umístění stavby na pozemku:
6/3. 148, 6/24. 1102 v k.ú. Bělei,)

!:I \ ba je podle ~ 11- odst. I stavebního zákona přímo označena jako nezpůs rhila pn zkr;IL,'nc .1.1' l.',,1
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
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Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat situaci se zakreslením veškerých
nadzemních a podzemních sítí včetně ochranných pásem. V blízkosti těchto sítí bude stavba navržena
v souladu s podmínkami jejich správců.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s přílohou č. I vyhlášky Č. 499/2006 Sb.

-f. Odtokové potrubí bude zaústěno do vodního roku v korytě neupraveném.

5. Trasa odtokového potrubí z ČOV bude řešena ve směru vodního toku nikoliv přímo kolmo. docházelo
by totiž k zavodnění odtokového potrubí.

6. Stavební povolení bude vydávat speciální stavební úřad MěÚ OŽPZ Český Krurnov.

7. Mě v Českém Krumlově, odborem životního prostředí a zemědělství budou stanoven) limitní
ukazatele pro přečištěné odpadní vody.

).

Účastníci řízeni na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Miloš Veselský, Urbinská č.p. 187,381 O I Český Krurnlov
Ludmila Veselská, Urbinská č.p. 187,381 01 Český Krumlov

Odůvodnění:

Dne 29.4.20 IO podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavebni úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánum.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
31.5.20 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.

Stanoviska sdělili:

ZVHS, pracoviště Český Krurnlov

E. ON ČR s.r.o .. Český Krurn lov

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánu
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.

L'časuuci řízeni - další dotčené osoby:

Obec Malšín

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.
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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.

Odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
právní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanov cní.
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 té?
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-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního odboru
Městský úřad Vyšší Brod

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se vyměřuje ve výši
pol. Č. 18 a byl zaplacen dne 31. 5. 2010 v hotovosti v pokladně MěÚ Vyšší Brod.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Miloš Veselský, Urbinská č.p. 187,381 01 Český Krumlov
Ludmila Veselská, Urbinská č.p. 187, 381 O1 Český Krumlov
Obec Malšín. 382 73 Malšín

dotčené správní úřady
Mě . Český' Krumlov OŽP a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 381 OI Český Krurnlov
Zemědělská vodohospodářská správa Územní pracoviště Český Krurnlov, Vyšehrad č.p. 169,38101
Český Krumlov

ostatní
E.O Česká republika, s. r. o .. F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

31 OS. ,010
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: .

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


