
MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD
STAVEBNÍ ODBOR
ul. Míru 250,38273 Vyšší Brod

e-mail: stavebniodboréůvyssibrod.cz, tel. : 380 746 464, fax. : 380 746305.
Č.j.:
Vyřizuje:

výst. 210/10-BI-R Vyšší Brod 21.4.2010
Radmila Blahušová

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I 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
15.3.2010 podal

Lenka Putzerová, Na Vyhlídce č.p. 520,38241 Kaplice,
Petr Putzer, Na Vyhlídce č.p. 520,38241 Kaplice,
které zastupuje Radek Ježek DiS., Nové domky č.p. 860,382 41 Kaplice

(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 úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

půjčovna lodí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 809/1,809/9, 1878/1 v katastrálním území Hrudkov.

Druh a účel umisťované stavby:
půjčovna lodí
přípojka vodovodní
přípojka kanalizační
přípojka NN
sjezd

Umístění stavby na pozemku:
dle situačního výkresu

Určení prostorového řešení stavby:
dům o dvou nadzemních podlažích s pultovou střechou

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
809/1, 809/9, 1878/1 k.ú. Hrudkov
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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.

2. Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a to včetně komunikací a
parkovacích ploch.

3. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb.

4. 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.

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

6. Přechod trasy vodovodní a kanalizační přípojky přes si Inici III/1622 bude proveden protlakem bez
porušení povrchu vozovky silnice. Startovací a cílová jáma bude umístěna mimo vozovku silnice.

7. Trasa vodovodní a kanalizační přípojky bude mít v místě křížení se silnicí 11I/1622 min. krytí 1,2 m
od nejníže položeného povrchu tělesa silnnice nebo 1 m pode dnem silničního příkopu či silničního
ovodňovacího zařízení.

8. Vytýčení sítí na místě, před zpracováním projektové dokumentace, provede na objednávku investora
I.JVS a.s.

9. Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod je nutné respektovat ustanovení ČSN 755411
(Vodovodní přípojky) a ČSN 736660 (Vnitřní vodovody).

10. Přípojka vodovodu bude vedena od místa napojení k vodo měrné sestavě v přímém směru bez ohybů a
lomů. Vodoměrná sestava bude umístěna dle přílohy "Technické požadavky na umístění vodoměru".
Podél vodovodní přípojky bude položen vytyčoavací kabel CY 6 od místa napojení na vodovod až po
vodoměr.

II. Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na kanalizaci je nutné respektovat ustanovení ČSN 75610 I
(Stokové sítě a kanalizační přípojky) a ČSN 756760 (Vnitřní kanalizace).

12. Na ležaté domovní kanalizaci bude doplněna revizní šachta umožňující v případě akutní potřeby
bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou vodou. Šachta bude
umístěna co nejblíže k hranici pozemku.

13. Minimální vnitřní profil kanalizační přípojky bude ISO mm.

14. Budou dodrženy podmínky Souhrnného stanoviska SŽDC, Správa dopravní cesty České Budějovice
ze dne 3.11.2009 zn. I I 774/09-SDC CBE-OPS.

15. Budou dodrženy podmínky Vyjádření ČD - Telematika České Budějovice ze dne 7.10.2009, zn.
420/9-2009.

16. Objekt bude chráněn hromosvody ve smyslu vyhlášky Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby a ČSN EN 62305-1 .

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Petr Putzer, Na Vyhlídce č.p. 520,38241 Kaplice
Lenka Putzerová, Na Vyhlídce č.p. 520,38241 Kaplice

Odůvodnění:

Dne 15.3.2010 podal žadatel žádost o vydán í rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
20.4.20 I0, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
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Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

správci sítí, MěÚ odbor dopravy Český Krurnlov - Rozhodnutí povolení sjezdu ze dne 19.3.20 IO čj.
MUCK 148281201 O/OOSH/Ně, MěÚ OŽPZ Český Krumlov - Koordinované stanovisko ze dne
14.12.2009 čj. MUCK 47353/2009/0ŽPZ/Ra, M+Ú OU PPP Český Krurnlov - Závazné stanovisko ze
dne 7.1.20 IO čj. MUCK 01062/20 10/OUPPP/JP, KHS Český Krurnlov - závazné stanovisko ze dne
31.7.2009 zn. 4884/09/HOK.CK, Krajský úřad Jč kraj - posouzení vlivu na životní prostředí ze dne
25.11.2009, Policie ČR, DI Český Krumlov ze dne 22.2.20 IO, čj. KRPC-11600-2/ČJ-20 I0-020206,
SÚS Český Krurnlov - Vyjádření pro povolení připojení ze dne 15.9.2009 zn. SÚSCK/1122/09, SÚS
Český Krurnlov - Vyjádření pro přípojku vodovodu a kanalizace ze dne 11.12.2009 zn.
SÚSCKlI517/09, SŽOC S.O., Správa dopravní cesty České Budějovice - Souhrnné stanovisko ze dne
3.11.2009 zn. 1I774/09-S0C CBE-OPS, Č~-Telematika České Budějovice - Vyjádření zedne
7.10.2009 zn. I 8773/09-SFŘ/121 , Povodí Vltavy s.p. České Budějovice - vyjádření ze dne 7.6.20 10
zn.28352/2010-143.

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:

Město Vyšší Brod, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, I.JVS a.s., E.ON Česká republika, s. r.
o., E.ON Česká republika, s. r. o., Správa sítě plynu, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Správa
železniční dopravní cesty, Povodí Vltavy s. p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

připomínky nebyly uplatněny

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-li 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-li z povahy věci k jejich konzumaci.
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cl.

Ing. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního odboru
Městský úřad Vyšší Brod

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 63412004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000,-Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Petr Putzer, Na Vyhlídce č.p. 520,38241 Kaplice
Lenka Putzerová, Na Vyhlídce č.p. 520,38241 Kaplice
Radek Ježek DiS., Nové domky č.p. 860,38241 Kaplice
Město Vyšší Brod, Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10,370 10 České Budějovice
I.JVS 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.O 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
Správa železniční dopravní cesty S.O., Nádražní č.p. 12,37021 České Budějovice
ČD-Telematika a.s., Nemanická 438,370 10 České Budějovice
Povodí Vltavy s. p., Litvínovická č.p. 5, České Budějovice

dotčené správní úřady
MěÚ Český Krumlov OUPPP, Kaplická č.p. 439, 381 O I Český Krumlov
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
KHS Jč kraje územní pracoviště Český Krumlov, Havraní č.p. 594,381 °I Český Krumlov
HZS Jč kraje územní odbor Český Krumlov, Hasičská č.p. 125, 381 O I Český Krumlov
Policie ČR-Okresní ředitelství DI, Tovární, post. schr. 45 č.p. 165,381 23 Český Krumlov


