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MESTSKY URAD VYSSI BROD
STAVEBNÍ ODBOR
ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail: stavebniodbor@vyssibrod.cz, tel. : 380746464, fax. : 380 746305.
Č.j.:

Vyřizuje:
výst.484/10-BI-R Vyšší Brod 13.10.2010
Radmila Blahušová

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), 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
26.5.2010 podal

Ing. David Bříza, E.Pittera č.p. 270,370 01 České Budějovice,
kterého zastupuje Ing. Jana Durejová, Martínkovská č.p. 430, 382 73 Vyšší Brod

(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

rodinný dům Frýdava

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 177/15 v katastrálním území Frydava.

Druh a účel umisťované stavby:
rodinný dům s přípojkami: dešťová, splašková, vodovodní, elektro, zpevněné plochy, molo

Umístění stavby na pozemku:
dle situačního výkresu

Určení prostorového řešení stavby:
objekt s jedním nadzemním a dvěmi podzemními podlažími, o půdorysných rozměrech 23,45 x 9,74
m a přípojkami

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
p.p.č. 177/15 k.ú. Frýdava

II. Stanoví podmínky pro umístění 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. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou Č. 268/09 Sb.
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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. I vyhlášky č. 499/2006 Sb.
5. Před zahájením stavebního řízení provede investor majetkoprávní vypořádání s vlastníkem p.p.č.

88711 k.ú. Frymburk - Povodí Vltavy S.p. České Budějovice.
6. Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení

vodměru je sjednání Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, kterou si investor sjedná
s ČEVAKem a.s. České Budějovice.

7. Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod a kanalizaci je nutné respektovat Technické
požadavky včetně příslušných zákonů a technických norem.

8. Vodoměrná sestava bude umístěna dle "Technické požadavky na umístění vodoměru". Bude osazen
vodměr Qn 2.5.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. David Bříza, E.Pittera č.p. 270, 370 01 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 26.5.2010 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
2.7.2010, 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 OŽP Český Krumlov - vyjádření vodoprávního úřadu ze dne 12.9.2010 čj. MUCK
47001120 IO/OŽPZ/Pi
UA projekce České Budějovice - vyjádření zpracovatele územního plánu ze dne 24.9.2010
SÚS Český Krumlov - vyjádření ze dne 30.6.2010 zn. SÚSCKl759110
SÚS Český Krumlov - vyjádření ze dne 25.8.2010 zn. SÚSCKl982/10
MěÚ odbor dopravy Český Krumlov - rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace ze dne
11.10.2010, čj. MUCK 51933/201 O/ODSHlNě
MěÚ odbor dopravy Český Krumlov - rozhodnutí povolení zřízení sjezdu ze dne 11.10.2010, čj.
MUCK 51115/201 OlNě.
MěÚ OŽP Český Krumlov - rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 22.9.2010, čj. MUCK
48325/2010/0ŽPZ/Kr
Povodí Vltavy S.p. České Budějovice - vyjádření ze dne 30.8.2010 zn. 42278/2010-143
ČEVAK a.s. České Budějovice - vyjádření ze dne 20.7.2010, čj. 010010003081
Obecní úřad Přední Výtoň - stanovisko ze dne 8.9.2010, čj. 0352/2010
MěÚ OŽP Český Krumlov - závazné stanovisko ke stavbě ve vzdáleností 50 m od okraje lesa ze dne
28.6.2010, čj. MUCK 33121/201 O/OŽPZ/Ba
MěÚ OŽPZ Český Krumlov - závazné koordinované stanovisko ze dne 9.6.2010, čj. MUCK
26420/2010/0ŽPZ/Ra
správci sítí

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.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Přední Výtoň, E.ON Distribuce, a.s., ČEVAK a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje, Povodí Vltavy s. p., Martin Štěpánek

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-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.

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

Ib.~
Poplatek: Y
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000,- Kč by! zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Ing. David Bříza, E.Pittera č.p. 270, 370 01 České Budějovice
Ing. Jana Ďurejová, Martínkovská č.p. 430, 382 73 Vyšší Brod
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 01 Český Krumlov
Policie ČR-Okresní ředitelství DI, Tovární, post. schr. 45 č.p. 165, 381 23 Český Krumlov
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení


