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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, kterou dne 22.7.2010 podal

Paulus Hubertus Johannes Marie Offermans, Rijksweg Zuid ě.p. 149,6161 BK Geleen,
Nizozemí,
kterého zastupuje Berik Projects s.r.o., Kodetka Klidná č.p. 69,373 71 Rudolfov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 92 odst. 2 stavebního zákona

zamítá

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

bazén u rodinného domu
(dále jen "stavba") na pozemku 435/3 k.ú. Lipno nad Vltavou.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Paulus Hubertus Johannes Marie Offermans, Rijksweg Zuid č.p. 149,6161 BK Geleen, Nizozemí
Obec Lipno nad Vltavou, 382 78 Lipno nad V1tavou 37

Odůvodnění:
Dne 22.7.20 IO podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení. Stavební úřad zahájení řízení oznámil dotčeným orgánům, účastníkům řízení,
veřejnosti a k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na 23.8.2010.

Stavební úřad při posouzení žádosti dospěl k závěru, že záměr žadatele není v souladu s požadavky
uvedenými v § 90 písmo e) stavebního zákona a že by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy, zejména právem chráněné zájmy
účastníků řízení. Obec Lipno nad Vltavou vyjádřila svůj nesouhlas se stavbou z důvodu nedostatku zdrojů
pitné vody a nedostatečné kapacity čistírny odpadních vod. Ze stejného důvodu s umístěním stavby
nesouhlasí správce sítí, tj. ČEVAK a.s .. Stavební úřad proto žádost zamítl

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.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Paulus Hubertus Johannes Marie Offermans, Rijksweg Zuid č.p. 149,6161 BK Geleen, Nizozerní-
zastoupen Berik Projects s.r.o.; Kodetka Klidná č.p. 69, 373 71 Rudolfov
Obec Lipno nad Vltavou, 382 78 Lipno nad Vltavou 37

Ing. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního odboru
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dotčené správní úřady
MěÚ Český Krumlov OŽP a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov

ostatní
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
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37049 České Budějovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení


