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

e-mail: stavebniodboría)vyssibrod.cz, tel. : 380746464, fax. : 380746305.
Č.j.:
Vyřizuje:

výst.601/10-SS-R Vyšší Brod 6.9.2010
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
28.6.20 IOpodal

Vita Service s.r.o.i, Trávníky 1303, 666 02 Předklášteří u Tišnova,
kterého zastupuje Dagmar Holasová, Milady Horákové č.p. 7, 602 00 Brno

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

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

Apartmány Lipno - Chaty 1- Il, etapa

(dále jen "stavba") na pozemku 461/1,461/4 - 36,467,458/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.

Druh a účel umisťované stavby:
rekreační objekt apartmán D s obč. vybaveností, místní komunikace, parkovací plochy, chodníky,
splašková a dešťová kanallizace, vodovod, silnoproudé rozvody VN a NN, rozvody STL plynu,
rozvody va a slaboproud, terénní a sadové úpravy

Umístění stavby na pozemku:
dle situačního výkresu

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
p.p.č. 461/1, 461/4-36, 467, 458/1 k.ú. Lipno nad Vltavou

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. 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. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 268/09 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
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3. 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.

4. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky Č. 499/2006 Sb.
5. V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude na splaškové kanalizační přípojce z kuchyně

restaurace navržen lapač tuků odpovídající velikosti.
6. V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude posouzena kapacita vodhospodářských sítí

budovaných v I. etapě pro napojení I!. etapy.
7. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena k vyjádření ČEVAKu a.s. České

Budějovice.
8. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude navržena umývárna pro zaměstnance mimo

záchodovou předsíň - viz. § 2 odst. 1 písmo c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spojení s § 54 odst. 5 nařízení vlády č. 361/2007
Sb., ve znění pozdějších předpisů

9. V kuchyňském prostoru bude řešeno vyhovujcí denní osvětlení - viz. § 2 odst. I písmo b) zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upracují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spojení s
§ 45 odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10. V dalším stupni projektové dokumentace bude řešeno napojení účelových (areálových) komunikací
na místní komunikaci přejezdem přes chodník.

II. V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou navržena svislá a vodorovná dopravní značení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vita Service s.r.o., Trávníky 1303, 666 02 Předklášteří u Tišnova
Obec Lipno nad Vltavou, 382 78 Lipno nad Vltavou 83

Odůvodnění:

Dne 28.6.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným organum.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
29.7.20 IO,o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentacÍ. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:
MěÚ OŽPZ Český Krumlov - koordinované závazné stanovisko ze dne 22.6.2010, čj. S-MUCK
27975/2010/3
Obec Lipno nad Vltavou - doplnění stanoviska ze dne 30.9.2008
ČEVAK a.s. České Budějovice - vyjádření k úz. řízení ze dne 12.7.2010 čj. 010010002642
NIPI České Budějovice - stanovisko ze dne 3.6.2010 zn. 0119
Krajský úřad Jč. kraj České Budějovice - sdělení ze dne 23.11.2009, čj. KUlCK 34255/2009
OZZL/2-Kor
Obec Lipno nad Vltavou - vyjádření ze dne 20.10.2009
MěÚ OŽPZ Český Krurnlov - rozhodnutí ze dne 16.6.2010, čj. MUCK 27976/201 O/OŽPZ/Kr
HZS Český Krumlov - závazné stanovisko ze dne 2.6.2010 čj. HSCB-2658-2/201 OUO-CK
KHS Český Krum lov - závazné stanovisko ze dne 11.6.2010 zn. 2921/1 O/HOK.CK
Lesy ČR, s.p. Vyšší Brod - vyjádření ze dne 10.6.2010 čj. 349/2010/204/84/751
Povodí Vltavy s.p. České Budějovice - stanovisko ze dne 4.6.2010 zn. 29463/2010-142
Policie ČR, Dl Český Krumlov - sdělení ze dne 14.6.2010 čj. KRPC-37671-2/Čl-20 10-020206
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České radiokomunikace Praha - sdělení ze dne 22.8.2008 zn. ÚTS/P 39855/08
VUSS úsek České Budějovice - stanovisko ze dne 5.8.2008 čj. 4500 CK ÚP/2008-1420IÚSNI
MěÚ odbor dopravy Český Krumlov - vyjádření ze dne 28.6.20 10 čj. MUCK 34174/20 IO/ODSH/Ně
MěÚ OŽPZ Český Krumlov - závazné stanovisko ke stavbě ve vzdálenosti 50 od okraje lesa, ze dne
12.7.2010, čj. S-MUCK 39776/2010/2
ČEVAK a.s. České Budějovice - stanovisko ze dne 13.8.20 10 čj. 010010004450

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.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
nebyly uplatněny

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.

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. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního odboru
Městský úřad Vyšší Brod /
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši IOOO.-Kčbyl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Vita Service s.r.o.; Trávníky 1303, 666 02 Předklášteří u Tišnova
Dagmar Holasová, Milady Horákové č.p. 7, 602 00 Brno
Obec Lipno nad Vltavou, 382 78 Lipno nad Vltavou 83

dotčené správní úřady
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
HZS Jč kraje územní odbor Český Krumlov, Hasičská č.p. 125,381 01 Český Krumlov
KHS Jč kraje územní pracoviště Český Krumlov, Havraní č.p. 594,381 01 Český Krumlov
Policie ČR-Okresní ředitelství DI, Tovární, post. schr. 45 č.p. 165, 381 23 Český Krumlov

ostatní
ČEVAK 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
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Pražská č.p. 16,37004 České Budějovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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