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Č.j.:
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výst. 80/1O-TĎ Vyšší Brod 26.8.20 IO
Ing. Ďureje Tibor

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"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne
29.l.2010 podal

Pavel Polanka, Sousedovice č.p, 60,38601 Strakonice

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

na 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor dne 29.5.2008 pod č.j. výst.\506/07-TĎ na stavbu

tří dvojdomů

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 175/1 v katastrálním území Přední Výtoň.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Polanka, Sousedovice č.p. 60, 386 OI Strakonice

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. I stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti proto, že termín
plánovaného zahájení stavby je odsunut z důvodu náročnějších podmínek financování.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti
vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Dne 14.3.2010 podal nesouhlas s prodloužením platnosti územního rozhodnutí p MUDr. Zdeněk
Beneš bytem Dukelská 20, 37001 České Budějovicejako majitel par. č. 179/2,3,4,5 v k. ú. Přední
Výtoň. Svůj nesouhlas zdůvodňuje, že výstavba tří dvojdomů v uniformním stylu naprosto
neodpovídá charakteru původní zástavby roztroušených usedlostí a narušuje krajinnýá ráz CHKO
Šumava. SÚ tuto připomínku vyhodnotil takto - Opatřením ze dne 15.2.2010 bylo oznámeno
zahájení řízení týkající se prodloužení platnosti územního rozhodnutí vydaného dne 19.6.2008 pod
č. j. výst. 1506/07- TĎ. Řízení bylo oznámeno dotčeným orgánům státní správy s možností vyjádření
do 17.3. 2010. Žádný z těchto dotčených orgánu včetně SNP CHKO Šumava, který je dotčeným
orgánem z hlediska krajinného rázu a MěÚ OŽP Český Krumlov nevznesl nové požadavky k
výstavbě tří dvojdomů a stanoviska k vydanému územnímu rozhodnutí z roku 2008 jsou platná. Dále
ÚPO Přední Výtoně schválený v roce 2005 na základě kterého bylo vydáno územní rozhodnutí na tři
dvojdomy nebyl změněn, aby mohlo být pravomocné územní rozhodnutí změněno nebo zrušeno ve
smyslu § 94 odst. I) stavebního zákona.

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.

... . ~/. .,

Ing. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního od
Městský úřad Vyvv, r

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 26.8. 20 IO.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Pavel Polanka, Sousedovice č.p. 60,386 O I Strakonice
Obec Přední Výtoň, 382 73 Přední Výtoň

Dotčené správní úřady
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 O 1 Český Krumlov
Policie ČR-Okresní ředitelství DI, Tovární, post. schr. 45 č.p. 165,381 23 Český Krumlov
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Správa NP a CHKO Šurnava sekce CHKO Šumava odd. Horní Planá, I. máje č.p. 260,38501 Vimperk
HZS Jč kraje územní odbor Český Krumlov, Hasičská č.p. 125,381 01 Český Krumlov

Účastníci řízení dle §85 odst. 2) stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou

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

Vyvěšeno dne ~.~· ~~· ~.~~.~ razítko a podpis .

Sejmuto dne razítko a podpis .


