
MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD
STAVEBNÍ ODBOR
ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
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Č.j.:
Vyřizuje:

výst. 1425/09- TĎ Vyšší Brod 26.6.20 I O
Ing. Ďureje Tibor

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A DĚLENÍ POZEMKU

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"), a žádost
o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků ( dále jen dělení pozemků) které dne 31.12.2009
podali

RNDr. Ludmila Kadlecová, Pod Hrazí 1045,37341 Hluboká nad Vltavou,
Ing. Jiří Kadlec, Třeboňska č.p. 570/7,37341 Rudolfov,
v zastoupení POstavPO 2000 GmbH, spol. s.r.o., Lipanská č.p. 835/3, 13000 Praha 3

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

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

ZTV PŘEDNÍ VÝTOŇ LOKALITA POD VYHLÍDKOU

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 46, poz. parc. č. 172/6, 174/1, 182/1, 182/7,228/1,233,235,236 v
katastrálním území Zadní Výtoň a poz. p. č. 173 v k.ú. Přední Výtoň.

Druh a účel umisťované stavby:
ZTV obsahuje chodník, vodovod, kanalizaci, kabel NN, kabel va s osvětlovacími body,
telekomunikační kabel

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. 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. Včetně zakreslení vodovodního a kanalizačního řadu pro
penzion Vyhlídka, souběh případné křížení navrhovaného vedení NN pro 8RD s těmito sítěmi bude
před stavebním povolením odsouhlasen majitelem penzionu Vyhlídka.

2. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s přílohou č. I vyhlášky č. 499/2006 Sb.
3. Před povolením RD bude povoleno ZTV.
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4. Kabel NN bude navržen ze stávající trafostanice na části poz. p. č. 233 a 228/1 a povede v dostatečné
vzdálenosti od komunikace, aby nemohlo dojít k narušení tělesa komunikace. Přechod přes
komunikaci bude navržen protlakem.

5. Vodovodní řad a kanalizační stoky jako vodní díla bude povolovat MěÚ OŽP - VH Český Krumlov
jako příslušný vodoprávní úřad podle § 15 odst. I) vodního zákona. Chodník bude povolovat MěÚ
odbor dopravy Český Krumlov.

6. Sítě budou navrženy mimo asfaltový povrch.
7. Před vydáním stavebního povolení bude smluvně zajištěn převod vodovodu a kanalizace na Obec

Přední Výtoň.
8. Na vodovodním řadu budou navrženy nadzemní hydranty.
9. Před vydáním stavebního povolení budou na sítě umisťované na cizí pozemek sepsány smlouvy s

majiteli dotčených parcel.
10. Před povolováním RD bude příslušným silničně správním úřadem vydáno povolení sjezdu.

PO sjezdu bude provedena oprávněnou osobou.
II. Součástí PO k RD bude návrh opatření při výstavbě s ohledem na minimální zatěžování okolní

zástavby.
12. Stavba ZTV bude navržena dle URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ STUDlE ZTV A

DĚLENÍ PARCEL zpracované UA - PROJEKCÍ v květnu 2010
13. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
14. Součástí rozhodnutí je grafická příloha ve smyslu §9 odst. 5) vyhlášky č. 503/2006 Sb
15. Před vydáním stavebního povolení bude vydán souhlas orgánu ochrany ZPF.

Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

- Stavební úřad zamítl tyto námitky Jakubce Františka a Jakubcové Jany:
bod č. I) 2) a vyjádření k výpisu z regulativů ÚP uvedených ve stanovisku ze dne 2.2. 2010.
- Stavební úřad vyhověl těmto námitkám Jakubce Františka a Jakubcové Jany:
bod č. 4) uvedený ve stanovisku ze dne 2.2.2010 a uvedených ve vyjádření ze dne 15. 5.2010.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Jiří Kadlec, Třeboňská č.p. 570/7,37341 Rudolfov
RNDr. Ludmila Kadlecová, Pod Hrazí 1045, 373 41 Hluboká nad Vltavou

II. Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o dělení pozemku

č.174/1 v k.ú. Zadní Výtoň na 8 parcel pro rodinné domy

Stanoví podmínky pro dělení parcel

I. Parcela bude rozdělena dle URBANISTICKO -ARCHITEKTONICKÉ STUDIE ZTV A DĚLENÍ
PARCEL zpracované UA - PROJEKCÍ v květnu 2010. Regulativy stanovené ve studii jsou závazné
pro nově navrhovanou zástavbu.

2. Dělením parcely bude na poz.p.č. 235 a 236 vymezeno veřejné prostranství v šíři min. 8m pro
umístění 6m komunikace, chodníku v šíři I,Srn a bezpečnostní odstup O,Sm
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3. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
4. Součástí rozhodnutí je grafická příloha ve smyslu §9 odst. 5) vyhlášky Č. 503/2006 Sb

Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

- Stavební úřad zamítl tyto námitky Jakubce Františka a Jakubcové Jany:
bod Č. 2) a vyjádření k výpisu z regolativů ÚP uvedených ve stanovisku ze dne 2.2. 20 IO.
- Stavební úřad vyhověl těmto námitkám Jakubce Františka a Jakubcové Jany:
bod Č. 4) uvedený ve stanovisku ze dne 2.2.20 IO a uvedených ve vyjádření ze dne 15.5.20 IO.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Jiří Kadlec, Třeboňská č.p. 570/7,373 41 Rudolfov
RNDr. Ludmila Kadlecová, Pod Hrazí 1045,37341 Hluboká nad Vltavou

Odůvodnění:

Dne 31.12.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ZTV Přední Výtoň Lokalita
pod Vyhlídkou na poz. p.č. 172/4, 172/6, 174/1, 174/2 200, 235, 236 a st. p. Č. 46 v k. Ú. Zadní Výtoň a
žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení poz. p. Č. 174/1 a 174/2 v k.ú. Zadní Výtoň. SÚ usnesením
do spisu podle §140 správního řádu spojil dvě územní řízení o úmístění stavby a o dělení parcel.

K žádostem byly předloženy stanoviska: správců sítí, SNP CHKO Šumava ze dne 18. 12. 2009 pod zn.
NPS 12063/2009/2, MěÚ OŽP Český Krumlov ze dne 6.1. 2010 pod zn. S - MUCK 50177/2009/2 a ze
dne 2.2.20 IO pod zn. S-MUCK 05734/20 I0/1, stanovisko Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
České Budějovice ze dne 26. I. 20 10, stanovisko Povodí Vltavy S.p. Ze dne 27. 1.20 10 pod zn.
4433/2010-PVL, vyjádření OÚ Přední Výtoň ze dne 27.1. 2010 pod č.j. 0009/2010,

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den 2.2.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Do protokolu byly uvedeny požadavky ze strany HZS Český Krurnlov - navrhnout nadzemní hydranty na
vodovodní řad, ze strany MěÚ odboru dopravy - předložit PD Policii ČR DI, s tím že pokud bude
vyhovující souhlasí i odbor dopravy. Dále do protokolu samostatným stanoviskem podali námitky
účastníci řízení p. František Jakubec a Jana Jakubcová, kde uvádí:

Věc: Stanovisko k jednání dne 2.2.2010 č.j. výst. 1425/09-TĎ k pozemkům 174/1 a 174/2

V souladu

I. že u nás platí Listina základních práva svobod ajeji ústavní zásada cituji:

" Vlastnictví zavazuje. Nesmi být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem
chráněnými zájmy".

2. s přihlédnutím se k Územnímu řízení a při osobní účasti na jednání na místě stavby jsme
podali ústně níže uvedené stanovisko, které jsme také písemně předali všem pritomnym
účastníkům, pro nepiltomné jsme je předali SÚ MěÚ Vyšší Brod

Jako vlastníci nemovitosti Přední Výtoň 38 a s tím další související nemovitosti sousedící
s parcelou 174/1 a 174/2 v k. Ú. Zadní Výtoň, vydáváme po prostudování dokumentů toto
stanovisko, které ústně tlumočili na řízení dne 2. 2. 2010.

Žádáme o přerušení územního řízení svolané SÚ MěÚ Jýšší Brod

a/ k ZTV Přední Výtoň lokalita pod Vyhlídkou

bl k žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemků
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Do doby dořešení následujících otázek:

1. Do ukončení jednání mezi rodinou Kadlecovou a rodinou Jakubcovou o otázkách mající
přímý vztah na pozemek 142/2 a 200. Závěr a rozhodnutí bude písemně předáno na SÚ VyHí
Brod ihned po provedené dohodě.

2. Do doby než bude schválen projekt a harmonogram modernizace komunikace od křižovatky
z hlavní silnice až pod hřbitov s cílem, že bude ukončena před zahájením stavebního řízení.

3. Písemné vyjádření SÚ MěÚ Vyšší Brod k urbanistické a architektonické studii pozemků pod
Vyhlidkou, zda je v souladu s regulativy ÚP pro obec Přední Výtoh

4. Vpovolení stavby ZTV /pokud bude vydáno/ stanovit podmínky tak, aby byl zajištěn pořádek a
ohleduplnost k sousedům, termínově se tato stavba prováděla mimo 15. 6. - 15. 9. Daného roku
tak, aby nedošlo ke ztrátám a ohroženi života a pohody pro majitele sousedních nemovitosti
/osobni i podnikatelské!

O těchto otázkách jsme informovali syna majitele dne 1. 2. 2010, který nás v zastoupení
rodiny navštívil.

V Přední Výtoni 2.2.2010-06-23

Jakubec František

Špičák 120, 381 01 Český Krumlov podpis Jakubec František

Jakubcová Jana

Špičák 120, 381 01 Český Krumlov

Korespondenční adresa:

Přední Výtoň 38,382 73 Vyšší Brod

Příloha: Výpis z regulativů uvedeného v ÚP a stanovisko naší rodiny.

podpis Jakubcová

Závazné regulativy ÚP jsou následující:

Pro předmětný pozemek a stavby platí citace, rozpor uvádím ve stanovisku

1

Cituji: Zástavba Přední Výtoně bude rozvíjet svůj charakter obytné zástavby. piedevšim
v souladu s hlavními hodnotami území. Nosnou funkcí území je stabilizace sídelni struktury a
zároveň zachování vysoké kvality přírodního prostředí.

Stanovisko:

Proč není toto respektováno v předložené studii k předmětným pozemkům:

-hodnota územíje veliká a nerespektuje se soulad s existujícími hodnotami

- s obytným charakterem studie nemá nic společného

- nepřinese zkvalitnění či dodržení sídelní struktury

2

Cituji: Zachovat atmosféru sídla a kvalitní zapojení nových staveb do terénu a okolí

Stanovisko:

Jak chce autor naplnit tuto zásadu:

-zkušenosti z dokončeného sídliště jasně dokazuje, že stavbou dojde k poručení

- nerespektuje se fakt, že existující provoz zařízení Pensionu má výrazný vliv na klid a pohodu
připravované zástavby a příštích vlastníků
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3

Cituji: Pozemky pro trvalé bydlení v RD musi mít dořešeny přístupové komunikace. Mistni
obousměrné komunikace budou vedeny v ploše veřejné - minimální šíře mezi ploty bude 10m
/jednosměrné komunikace - min. 8m! - Nutno zohlednil i při nové dostavbě proluk.

Stanovisko:

Toto je důležité pro spokojenost existujících vlastníků. Současná situace je neuspokojivá a
ohrožuje jak rekreanty, tak zásobování. Vezmeme-li v úvahu i budoucí stavební mechanizaci je
stav neúnosný. Bez dokončení a modernizace komunikace, včetně rozšíření a vybudováni
chodníku podle zásad ÚP nelze o dokumentu jednat a vydat následně stavební povolení

4

Cituji: Veškeré obytné objekty budou mít plochu pro parkování či garážováni minimálně 2
vozidel. Pro penziony a ostatní pro vozo vny - parkování na vlastním pozemku.

Stanovisko: neni k předmětnému pozemků důležité

5

Cituji: Podporována bude nová zástavba trvalého charakteru. Chaty a zahradní domky jsou
určeny na dožití, nové zřizování těchto objektů je nepřípustné. Rekreační objekty budou mit
charakter trvalého bydlení, /nikoliv chat, nikoliv zahradní domky/

Stanovisko: neni k předmětnému pozemku důležité

6

Cituji: Návrh nové zástavby musí akceptovat hlavní hodnoty sídla, okolni charakter zástavby,
vysokou přírodní kvalitu, průhledy, dálkové pohledy, dominanta, především pak hodnoty
identifikované, odsouhlasené a schválené v zadáni úro.
Stanovisko

Vyhlídka je hlavní hodnota sídla v předmětném území a patří k dalším 3 dominantám obce
z minulého století, které nikdo nikdy neuvádí. Předložené návrhy jsou s tímto článkem plně
v rozporu. Již postavené stavby to plně dokládají nejen laickou veřejností, ale i odbornou jsou
kritizované. Průhledy jsou sice od nás dolu zakresleny, ale dům č. 5 vše tímto likviduje. Lze jasně
dokázat, že průhledy naše i těch, co již stojí nebudou zachovány a dojde k porušení tohoto
závazného regulativu.

7

Cituji: Kostel sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni, kostel sv. Tomáše a zřícenina hradu Vitkuv
Kámen -jsou tradiční architektonické dominanty - nesmí dojít k zástavbě bezprostředního okolí
a nesmí být potlačeno jejich tradiční izolované postavení v rámci místní zástavby, nesmí dojiž
k nepiiznivym změnám stavu kulturní památky nebo jejího prostředí, nebo ohrožení zachováni
společenského uplatnění.

Stanovisko: Vyhlídka spolu se školou jsou podobné památky minulého století.

8

Cituji: Jsou a musí být zachovány předpoklady pro identitu a neopakovatelnost urbanistických
prostorů sídla.

Stanovisko: Tento článek je porušen plně. Trvám na tom, že neopakovatelnost bude tímto úplně
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Po místním šetření byly předloženy další stanoviska a to MěÚ OŽP Český Krumlov ze dne 4. 2.
2010 pod zn. S - MUCK 03630/2010/2 a ze dne 25.6.2010 pod spi. zn. S-MUCK33773/2010/3
stanovisko OÚ Přední Výtoň ze dne 8.2. 2010 pod zn. 2/2010 a ze dne 10. 3.2010 pod zn.
70/2010 a ze dne 5.5. 2010 pod č.j. 0146/2010, Policie ČR DI ze dne 16. 2. 2010 pod č. j. KRPC-
645-17/ČJ-20 10-020206 a ze dne 3.3. 2010 pod č.j. KRPC-12113-2/ČJ-201 0-020206.

Vzhledem k tomu, že zástupce stavebníka nepředložil souhJas majitele poz. p. Č. 200 v k. ú.
Zadní Výtoň k uložení kabelu NN musel přepracovat PD s jiným místem napojení.

Opatřením ze dne 14. 5. 2010 SÚ nařídil ústní jednání na 15. 6. 2010 k seznámení účastníků
řízení s novými podklady pro rozhodnutí ve smyslu §36 odst. 3) správního řádu. Změna proti
původním žádostem byla ve změně trasy vedení NN a rozdělení pouze par. Č. 174/1 pro 8 RD
(dělení par. Č. 174/2 bylo vypuštěno). Zjednání 15.6.2010 byl sepsán protokol v kterém p.
Jakubec trval na svém písemném vyjádření ze dne 15. 5. 20 IO s tím, že chce být přizván při
povolování NN pro 8RD z důvodu existence jeho sítí (vody a kanalizace) v blízkosti navrhované
trasy. Zároveň upozornil na to, že investor místo dohody požádalo řešení delší přípojky NN -
místo 90m řeší 342m. Do protokolu pak byl uveden souhlas Obce Přední Výtoň s umístěním
ZTV a dělením parcely 174/1 za účelem výstavby 8RD.

Dne 15.6. 2010 pod spis. zn. S-MUCK 30509/2010-Ně zároveň bylo doručeno na SÚ
stanovisko MěÚ Odboru dopravy z Českého Krumlova.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Manželé Jakubcovi oba trvale bytem Špičák 120, Český Krumlov podali výše uvedené námitky
nejprve 2.2.2010.

Bod Č. 1) - SÚ z podkladů předložených k řízení nezná bližší informace ohledně jednání mezi
rodinou Kadlecovou a rodinou Jakubcovou týkající se poz.p.č.142/2 a 200, které nejsou
předmětem územního rozhodnutÍ. SÚ nemůže podmiňovat vydání územního rozhodnutí
podepsáním dohody, jak je uvedeno v námitce.

Bod Č. 2) - tuto námitku SÚ zamítl z důvodu, že byly předloženy kladná stanoviska Obce Přední
Výtoň ze dne 8.2. a 10.3. 2010, jako příslušného silničního správního úřadu, který je zároveľí
příslušný k povolování sjezdu pro RD, toto povolení musí předcházet povolení RD viz podmínka
Č. II11. Zároveň bylo vydáno 14. 6. 2010 kladné stanovisko MěÚ Odboru dopravy Český
Krumlov k navrhovanému řešení. MěÚ Odbor dopravy Český Krumlov bude příslušným silničně
správním úřadem při povolování chodníku viz podmínk Č. I/6. Ani jeden ze silničně správních
úřadů ve svých stanoviscích nepodmiňuje modernizaci komunikace od křižovatky z hlavní
silnice až po hřbitov před stavebním řízením na RD a souhlasí s předloženým řešení dělení
parcely a vybudování ZTV. Dělení parcely 174/1 je navrženo tak, že veřejný prostor má min. Š.

8m mezi oploceními a umožňuje umístění 6m komunikace včetně 1,5m chodníku a 2x 025m
bezpečnostních odstupů (podmínka Č. 1I/2). K dané problematice se nejprve kladně 16.2. 20 IO a
následně 3.3. 2010 zamítavě vyjádřila Policie ČR DI. V zamítavérn stanovisku Policie ČR DI
správně uvádí že není dotčeným orgánem v územním řízení a že zájmy bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu hájí MěÚ Odbor dopravy. Tento dotčený orgán zhodnotil obě stanoviska
Policie ČR DI ve svém výše uvedeném vyjádření a souhlasí s předloženým návrhem bez
předchozí modernizace stávající komunikace.

Bod Č. 3) - není námitkou, ale jedná se o informaci, ke které SÚ sděluje že návrh je v souladu s
ÚP obce Přední Výtoň, bližší vysvětlení je níže popsáno.

Bod Č. 4)- SÚ vyhověl této připomínce v podmínce Č. 1/11

Stanoviska manželů Jakubcových k výpisu z regulativů ÚP - Dne 11. 7. 2005 byl usnesením
zastupitelstva Č. 11/2005 schválen ÚPO Přední Výtoň a byla vydána Obecně závazná vyhláška č.
1/2005 o závazných částech územního plánu Obce Přední Výtoň. Navrhované ZTV a dělení
parcely se nachází dle platného ÚPO v lokalitě Č. 1- v ploše bydlení. Vystavba v této loklitě byla
usnesením zastupitelstva podmíněna zpracováním podrobnějších územně plánovacích podkladů
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z důvodů stanovení územně technických urbanistických a architektonických zásad pro
projektové řešení staveb. Urbanisticko-architektonická studie byla zpracována v listopadu 2009
zpracovatelem UPO Přední Výtoň - UA PROJEKCÍ z Českých Budějovic a schválena
zastupitelstvem Obce Přední Výtoň dne 13. 1. 2010 pod Č. usnesení 1/2010. Studie byla
vypracována na úrovni dokumentace pro vydání těchto územního rozhodnutí a v souladu s ÚPO
Přední Výtoň.

Vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí řeší pouze parcelizaci s regulativy pro zástavbu 8 RD a
ZTV není jasné z námitek manželů Jakubcových, které konkrétní zákonem stanovené
urbanisticko - architektonické požadavky byly porušeny. Návrh neřeší žádnou zahuštěnou
zástavbu, pozemky jsou navrženy od velikosti 841 do 1875 m2 s výhledem do krajiny pro
severní stávající zástavbu. K řízení byla předložena kladná stanoviska životního prostředí a SNP
CHKO Šumava.

Upozornění manželů Jakubcových ze dne 15. 5. 2010 stavební úřad zohlednil v podmínce Č. III.

Stavební úřad při vydávání územního rozhodnutí o umístění stavby ZTV pro 8 RD vycházel z
ustanovení § 79 a podle § 84 až §93 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb.

Stavební úřad při vydávání územního rozhodnutí o dělení parcely Č. 174/1 pro 8 RD vycházel z
ustanovení § 82 a podle § 84 až §93 stavebního zákona a § 12 vyhlášky Č. 503/2006 Sb.

V obou případech se jednalo o jednu lokalitu jednoho stavebníka a stejný okruh účastníků řízení
proto stavební úřad podle §140 správního řádu řízení spoj il.

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

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.

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 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 kjejich konzumaci.

I
• J

. Tibor Ďureje
Vedoucí stave n u
Městský úřad Vyšší Brod
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000
Kč, položky 18 písmo b) ve výši 500 Kč, celkem 1500 Kč byl zaplacen dne 26.6. 2010

Obdrží:
účastníci (dodejky) §85 odst. I) a),b) stavebniho zákona
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, I. 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 O 1 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. 2151/6,37049 České Budějovice
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, 370 10 České Budějovice

Doručení účastníkům řízení podle §85 odst. 2) stavebního zákona veřejnou vyhláškou

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

3 O. 06. 2010
Vyvěšeno dne. . . podpis a razítko .

Sejmuto dne... podpis a razítko .
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