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Č.j.:
Vyřizuje:

výst. 454/10-BI-R Vyšší Brod 23.6.2010
Radmila Blahušová

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"), 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
19.5.2010 podal

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 215/16,37049 České Budějovice,
kterou zastupuje ELINT-CK s.r.o., Plešivec č.p, 296,381 01 Český Krumlov

(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

rozhodnutí o umístění stavby

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 stavbu:
přeložka NN Hrudkov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 707/2, 714/12, 714/14 v katastrálním území Hrudkov.

Stavba obsahuje:
přeložka nadzemního vedení NN na kabelové vedení NN

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení 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. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ELINT-CK s.r.o. Český
Krumlov; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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5. Při realizaci stavby musí být na stavbě, popř. na staveništi k dispozici dokumentace stavby ověřena
stavebním úřadem v řízení ojejím povolení a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její
změny, popř. jejich kopie.

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

7. V příjezdové cestě bude uložení kabelu provedeno protlakem a uložení kabelu pře vjezdem na
pozemkovou parcelu k č.p. 42 bude provedeno rovněž protlakem.

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

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

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

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
12. Budou dodrženy min. vzdálenosti uvedené v ČSN 73 6005. Tam, kde to není možné a při křížení je

potřeba řešit zvýšenou ochranu kabelu jeho uložením do chráničky. U těchto případů musí ČEVAK
a.s.vydat písemný souhlas se záhozem.

13. Nejpozději při uvedení do provozu bude ČEVAKu předáno geodetické zaměření skutečného
provedení těchto částí vybudované sítě.

14. Křížení je nutno řešit kolmá.
15. K předání stavby předloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAKu a.s. o splnění podmínek

vyjádření ze dne 8.3.2010, zn 10002269.
16. Investor oznámí zahájení výkopových prací v dostatečném předstihu oprávněné organizaci zabývající

se archeologickou památkovou péčí.
17. 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)

18. 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.

19. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu ( § 122 stavební zákona)
20. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky

předepsané zvláštními právními předpisy

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 215/16, 370 49 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 19.5.20 IO podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spoj il podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

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 22.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
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Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a III 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:
správci sítí
ČEVAK a.s. České Budějovice - vyjádření ze dne 8.3.2010, zn. 10 002 269
Město Vyšší Brod - vyjádření ze dne 26.2.20 IOzn. ŽP-80/1 O
-ELTODO Citelum s.r.o. - vyjádření ze dne 25.2.20 IO
MěÚ OŽP Český Krumlov - koordinované závazné stanovisko ze dne 3.3.2010 čj. MUCK
10689120 IO/OŽPZ/Ra
ARCHAIA Jih - vyjádření ze dne 1.3.2010 zn V0030 10

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:
Pozemkový fond České republiky, ČEVAK a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Město Vyšší
Brod

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Byla uplatněna připomínka p. Grabnerem, kterou stavební úřad respektoval a zahrnul ji, po dohodě s
firmou ELINT-CK s.r.o., do podmínek tohoto rozhodnutí - podmínka Č. 7.

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-li 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 pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li 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.



Čj. výst, 454/1 O-BI str. 4

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 správních poplatcích ve výši IOOO,-Kčbyl zaplacen.

Ing. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního odboru
Městský úřad Vyšší Brod .

f/- n. " -1-:/7
Obdrží:

účastníci (dodejky)
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 215/16, 37049 České Budějovice
EUNT-CK s.r.o., Plešivec č.p. 296, 381 01 Český Krumlov
Pozemkový fond České republiky, Vyšehrad č.p. 169/1la, 38101 Český Krumlov
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, 370 10 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Pražská č.p. 16,37004 České Budějovice
Město Vyšší Brod, Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod

dotčené správní úřady
MěÚ Český Krumlov OŽP a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov


