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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Veřejná vyhláška 

Výroková část: 

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ 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 změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, vydaného dne 3.7.2006 
pod č.j. SU/2806/2006 So, (dále jen "rozhodnutí o změně stavby"), kterou dne 1.8.2011 podala firma 

R.P.S. - CB s.r.o., IČ 26113635, Novohradská 1452, 370 01  České Budějovice, 
kterou zastupuje Tomáš Kobes, nar. 14.5.1978, J. Bendy 28/1400, 370 05  České Budějovice 

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

 

I. Vydává podle § 81 a 92 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   s t a v b y 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ                            
v obci Branišov, 

pro část stavby: 

- PŘÍJEZDOVÁ, ÚČELOVÁ, NEVEŘEJNÁ KOMUNIKACE K POZEMKŮM URČENÝM PRO   
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ 

- SJEZDY NA POZEMKY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ                             
 

(dále jen "stavba") na pozemcích: 

parc. č. 375/18 (orná půda) 
parc. č. 375/38 (orná půda) 
parc. č. 652/3 (ostatní plocha) 
parc. č. 652/6 (ostatní plocha) 
p. p. k. 380 a 388, v katastrálním území Branišov u Dubného.  

 

Viz rozdělovník: 
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Změna stavby obsahuje: 

- příjezdovou, účelovou, neveřejnou komunikaci 
- sjezdy z pozemní komunikace na sousední nemovitosti 

 

Určení změn stavby a změn jejího vlivu na využití území: 

příjezdová komunikace: 

změna stavby spočívá ve změně umístění části komunikace, která bude prodloužena severním 
směrem na pozemek č. parc. 375/18, v kat. území Branišov u Dubného, v šířce 3,5 m a délce 
169,65 m  

v rámci změny stavby bude upravena i střední část této komunikace na pozemku č. parc. 375/38 
v kat. území Branišov u Dubného, která slouží jako obratiště (úvraťové obratiště) pro vozidla, a 
která vybíhá do sousedního poz. č. parc. 375/41, v kat. území Branišov u Dubného, změna 
v umístění dále spočívá ve zkrácení délky části obratiště na délku 4,5 m, té části která vybíhá 
západním směrem do pozemku č. parc. 375/41 v kat. území Branišov u Dubného  

sjezdy z pozemní komunikace na sousední nemovitosti: 

ke každému domu na pozemcích č. parc. 375/42, 375/43, 375/44, 375/45, v kat. území Branišov u 
Dubného bude umožněn sjezd položením obrubníků  

z účelové komunikace budou zřízeny sjezdy na pozemky určené pro výstavbu rodinných domů, 
povolení ke zřízení sjezdu bude vydáno příslušným správním orgánem, v rámci povolování 
samotných rodinných domů 

- Příjezdová, účelová, neveřejná komunikace je součástí dopravní infrastruktury a bude napojena na 
stávající místní komunikaci. 

- Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě, odvodnění a likvidace   
povrchových a dešťových vod je popsáno ve výroku rozhodnutí. 

  

II. Stanoví podmínky pro změnu stavby: 

1. Změna stavby bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy, 1:500 a 1:250 s vyznačením změny stavby, proti původně 
navrženému umístění. 

2. Odvodnění vozovky v podélném a příčném spádu bude do prahové vpusti, navržené za obratištěm 
přes celou šířku vozovky, šířka vpusti 0,5 m a typové uliční vpusti 5,0 m, vlevo před koncem 
úpravy. Navržené vpusti budou napojeny přípojkami do nového kanalizačního řadu. 

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a 
spolupůsobícími organizacemi a bude provedena dle návrhu změny v umístění stavby, za dodržení 
podmínek a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, které jsou přiloženy k návrhu. 
Případné připomínky a požadavky budou do této projektové dokumentace zapracovány, dále i 
stanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí a zařízení, na které bude stavba 
napojena nebo které bude navrhovaná stavba křížit. 

4. Pro uskutečnění umisťované stavby a pro zařízení staveniště se vymezuje pozemek č. parc. 375/38 a 
375/18 (PK parc. č. 380), v katastrálním území Branišov u Dubného, budou-li použity pro zařízení 
staveniště nebo skládku materiálu i pozemky jiných vlastníků, bude tato skutečnost s nimi 
v dostatečném předstihu projednána. 

5. Za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace 
pro stavební povolení. Dodržení těchto podmínek  bude dokladováno v žádosti o stavební povolení. 

6. Projektová dokumentace pro změnu stavby bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu, 
stanovené vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Ostatní podmínky územního rozhodnutí vydaného dne 3.7.2006 pod č.j. SU/2806/2006 So, pro 
stavbu „ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ“ v obci 
Branišov zůstávají, jak pro umístění, tak pro projektovou přípravu stavby, i nadále v platnosti. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

R.P.S. - CB s.r.o., Novohradská 1452, 370 01  České Budějovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 1.8.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. 
K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.10.2011, 
o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Změna stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Změna stavby vyhovuje 
obecným technickým požadavkům na využívání území. 

Stanoviska sdělili: 
- HZS Jihočeského kraje,  Pražská 52b, 370 04  České Budějovice 
- KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 01  České Budějovice 
- Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí 
- Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče. 
- Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

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. 
 
Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 92, odst. 3 stavebního zákona, územní rozhodnutí doručuje 
jednotlivě:  
 
a)  žadateli  
b)  obci na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn  
 
ostatním účastníkům územního řízení, uvedeným v ustanovení § 85, odst. 2 stavebního zákona se územní 
rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou: 
 
b) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním       

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno;  
c)   osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis;  
d)  společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství 
vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Jiříková Gabriela, Branišov 4, 373 84  Branišov 
Robert Janík, J. Bendy 34/1388, 370 05  České Budějovice 
Kateřina Šmakalová, Dr. Bureše 1/1185, 370 05  České Budějovice 
Pavlína Nováková, Budivojova 19/1244, 370 04  České Budějovice 
Martin Falta, Větrná 8/912, 370 05  České Budějovice 
Jitka Faltová, Větrná 8/912, 370 05  České Budějovice 
Ivo Svoboda, O. Nedbala 38/828, 370 05  České Budějovice 
Hana Svobodová, O. Nedbala 38/828, 370 05  České Budějovice 
Ing. Vladimíra Jirkalová, Dvořišťská 962, 198 00  Praha 
Pavel Bartek, nám. Přemysla Otakara II. 31/115, 370 01  České Budějovice 
Ing. Daniel Bartůněk, Branišov 47, 373 84  Branišov 
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Eva Bartůňková, Branišov 47, 373 84  Branišov 
Jiří Matlas, Branišov 35, 373 84  Branišov 
Hana Matlasová, Branišov 35, 373 84  Branišov 
Marcela Hanušová, Branišov 53, 373 84  Branišov 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice 
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22  Praha 4 
Jiří Dobeš, 373 84  Branišov 27 
Šárka Hronková, Daňkova 5/3333, Praha 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly podány. 

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 ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v 
Českých Budějovicích 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-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně 
stavby platí po dobu trvání změněné stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
  
Ing. Vlastislav Eliáš 
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice 
 
 
 
  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České 
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po 
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni 
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět 
stavebnímu úřadu. 
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Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen. 
 
 
Obdrží: 
zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky) 
Tomáš Kobes, J. Bendy č.p. 1400/28, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
  
obec (dodejky) 
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (dle § 85, odst.1 písm. b/ stavebního zákona)  

Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y  
 
dotčené orgány 
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí 
Magistrát města - odbor památkové péče 
Česká republika - Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Úsek správy 
nemovité infrastruktury Č. Budějovice, Dvořákova 12, 371 82  České Budějovice 
  
ostatní se žádostí o zveřejnění  pro doručení účastníkům řízení: 
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední deska, - zde - 
-    se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení   

      zpět stavebnímu úřadu 

Obecní úřad Branišov  
-    se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení   

      zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85 odst. 2 písm. a)- b) stavebního zákona, kterým se oznámení 

doručuje „veřejnou vyhláškou“: 

 
Obecní úřad Branišov, IDDS: 9kvat3y 
Jiříková Gabriela, Branišov č.p. 4, 373 84  Dubné 
Robert Janík, J. Bendy č.p. 1388/34, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
Kateřina Šmakalová, Dr. Bureše č.p. 1185/1, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
Pavlína Nováková, Budivojova č.p. 1244/19, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4 
Martin Falta, Větrná č.p. 912/8, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
Jitka Faltová, Větrná č.p. 912/8, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
Ivo Svoboda, O. Nedbala č.p. 828/38, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
Hana Svobodová, O. Nedbala č.p. 828/38, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
Ing. Vladimíra Jirkalová, Dvořišťská č.p. 962, Kyje, 198 00  Praha 98 
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Pavel Bartek, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 115/31, 370 01  České Budějovice 1 
Ing. Daniel Bartůněk, Branišov č.p. 47, 373 84  Dubné 
Eva Bartůňková, Branišov č.p. 47, 373 84  Dubné 
Jiří Matlas, Branišov č.p. 35, 373 84  Dubné 
Hana Matlasová, Branišov č.p. 35, 373 84  Dubné 
Marcela Hanušová, Branišov č.p. 53, 373 84  Dubné 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
Jiří Dobeš, Branišov č.p. 27, 373 84  Dubné 
Šárka Hronková, Daňkova č.p. 3333/5, Modřany, Praha 
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