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USNESENÍ 
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 

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"), podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

z a s t a v u j e 

stavební řízení zahájené dne 7.11.2008 na základě žádosti o stavební povolení, kterou podal 

R.P.S. CB s r.o., Novohradská 1, 370 01  České Budějovice, kterého zastupuje Josef Handschum, 
Šafaříkova 13, 370 07  České Budějovice 

(dále jen "stavebník"), na stavbu: 

Příjezdová účelová komunikace – neveřejná Branišov, Branišov u Dubného (dále jen "stavba") na 
pozemku parc. č. 375/18, 375/38, 652/3, 652/6 v katastrálním území Branišov u Dubného. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

R.P.S. CB s r.o., Novohradská 1, 370 01  České Budějovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 7.11.2008 podáním žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost 
o stavební povolení nemá předepsané náležitosti podle § 110 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný 
podklad pro posouzení povolení navrhované stavby v území. Zplnomocněný zástupce stavebníka byl 
proto dne 26.1.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Stavební úřad, oddělení 
vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru provedl dne 4.6.2009  státní dozor spojený s kontrolní 
prohlídkou stavby, která byla provedena na základě upozornění na neoprávněnou stavební činnost na 
předmětném pozemku. Z vykonání státního dozoru spojeného s kontrolní prohlídkou stavby byl dne 
4.6.2009 sepsán protokol a byla pořízena fotodokumentace. Na místě samém bylo zjištěno, že na výše 
uvedených pozemcích proběhla část stavby základní technické vybavenosti, a to vodovod, kanalizace a 
vedení NN. Tyto sítě byly zasypány a terén zpevněn tak, jak je patrno z fotodokumentace pořízené na 
místě samém. Výkonem státního dozoru spojeného s kontrolní prohlídkou stavby nebylo zjištěno 

Viz rozdělovník: 
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porušení stavebního zákona. Zplnomocněný zástupce stavebníka doplnil žádost dne 5.6.2009, dne 
22.6.2009 bylo stavebním úřadem oznámeno zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání 
spojené s ohledáním na místě na den 16.7.2009 se schůzkou pozvaných na místě samém. Vzhledem 
k novým skutečnostem, které vyplynuly z ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavební úřad 
stavební řízení přerušil a vyzval stavebníka k doplnění podkladů do 15.11.2009. Stavebník dne 
11.11.2009 pod č.j. SU/10752/2009 Fi ve stanovené lhůtě doplnil výzvy ze dne 2.10.2009 pod č.j. 
SU/14838/2008 Fi. Stavební úřad vydal dne 20.11.2009 usnesení o zastavení stavebního řízení, které 
nabylo právní dne 16.12.2009. Stavebník podal dne 16.12.2009 odvolání proti usnesení o zastavení 
stavebního řízení. Stavební úřad dne 29.1.2009 předal spis se stanoviskem Krajskému úřadu Jihočeského 
kraje odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, který dne 17.2.2010 
pod č.j. KUJCK/204/2010/OREG/5 vydal rozhodnutí o podaném odvolání proti usnesení o zastavení 
stavebního řízení a jako opožděné zamítl. Krajský úřad Jihočeského kraje odbor regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic dne 24.3.2010 pod č.j. KUJCK/204/2010/OREG/7 vydal 
usnesení o zahájení přezkumného řízení na výše uvedenou stavbu. Dne 25.5.2010 vydal rozhodnutí s tím, 
že napadené usnesení zastavení řízení ze dne 20.11.2009 ruší a věc vrací k správnímu orgánu I. stupně 
k novému projednání. Rozhodnutí o přezkumném řízení nabylo právní moci dne 23.6.2009. Stavební úřad 
vyzval dne 9.8.2010 žadatele, aby odstranil vady podané žádosti a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu do 
30.11.2010.  Žadatel doplnil výzvu dne 19.11.2010. Stavební úřad přezkoumal podklady, které stavebník 
předložil a shledal, že výzva nebyla doplněna, stavebník nepředložil požadované doklady. Ve výzvě ze 
dne 9.8.2010 byla stanovena lhůta pro doplnění podané žádosti do 30.11.2010, stavební úřad vyčkal zda 
žadatel nepředloží chybějící doklady a po uplynutí lhůty ve výzvě stavební řízení zastavil. Žadatel dne 
14.12.2010 podal odvolání u zdejšího stavebního úřadu proti usnesení o zastavení stavebního řízení. 
Správní orgán zaslal opatřením ze dne 29.12.2010 stejnopis odvolání účastníkům, kteří se mohli proti 
rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu do 10 dnů vyjádřili. Účastníci řízení se v uvedené lhůtě 
nevyjádřily. Stavební úřad dne 4.2.2011 předal spis se stanoviskem Krajskému úřadu Jihočeského kraje 
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, který dne 10.3.2011 pod 
č.j. OREG 5455/2011/luam vydal rozhodnutí, že usnesení zastavení řízení vydaného dne 1.12.2010 ruší a 
vrací k novému projednání. Stavební úřad dne 20.4.2011 usnesení přerušil řízení na předběžnou otázku, 
tzn. do vydání pravomocného rozhodnutí silničního správního úřadu o omezení nebo neomezení přístupu 
na účelovou komunikaci dopravní značkou. Současně stavební úřad opatření ze dne 26.4.2011 sdělil 
zplnomocněnému zástupci žadatele, pokud se bude jednat o neveřejnou účelovou komunikaci, k jejímuž 
povolení je příslušný obecný stavební úřad, bude řízení opět přerušeno a žadatel bude vyzván k doplnění 
žádosti o stavební povolení, tímto sdělením dával stavební úřad žadateli možnost obstarávat podklady a 
doklady nutné ke kladnému projednání žádosti o stavební povolení s předstihem, jedná se o výše uvedené 
podklady. Dne 27.6.2011 stavebník doložil rozhodnutí silničního správního úřadu Obce Branišov o 
omezení účelové komunikace dopravní značkou. Dne 1.8.2011 pod zn. SU/7034/2011 So byla podána 
zplnomocněným zástupcem žadatele žádost o změnu územního rozhodnutí, které bylo vydáno dne 
3.7.2006 pod zn. SU/2806/2006 So. Stavební úřad opatřením ze dne 3.8.2011 usnesením přerušil stavební 
řízení do vyřešení předběžné otázky, tzn. do vydání pravomocné změny územního rozhodnutí. Stavební 
úřad vydal dne 11.11.2011 územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 
pod zn. SU/7034/2011 So, které nabylo právní moci dne 12.1.2012. Stavební úřad, jak je uvedeno výše 
sdělil dne 26.4.2011 žadateli s předstihem, které bude požadovat podklady a doklady ke kladnému 
projednání žádosti o stavební povolení, tyto doklady do dnešního dne nebyly stavebnímu úřadu doloženy. 
Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad 
pro posouzení stavby. Stavebníka proto vyzval dne 30.3.2012 k doplnění žádosti ve lhůtě do 31.5.2012 a 
řízení přerušil. Po uplynutí lhůty stavební úřad řízení zastavil, jelikož stavebník neodstranil následující 
vady žádosti, které brání pokračování v řízení: 
 nedal do souladu žádost s platnou územně plánovací dokumentací, jedná se o vymezení předmětu 
řízení tak, aby nekolidoval s ÚPnSÚ Branišov, tj. přístup k jednotlivým pozemkům v dané lokalitě by 
měl být v záměru žadatele charakterizován jako „komunikace zklidněné“ nebo „komunikace 
přístupové“, které jsou resp. jejich poloha je závazně vymezena územním plánem. Může jít např. o 
„dočasné napojení pozemků či objektů na stávající komunikaci“. S tím je spojené, aby žadatel 
inicioval provedení změny ÚPnSÚ Branišov. Teprve po vydání změny ÚPnSÚ Branišov bude možné 
změnit charakter této komunikace ze stavby dočasné na stavbu trvalou. (provedení změny ÚPnSÚ 
Branišov je nutné s ohledem na vlastní výstavbu rodinných domů), 

 žadatel neuvedl žádost o stavební povolení včetně projektové dokumentace do souladu se  změnou 
pravomocného územního rozhodnutí, resp. jeho části týkající se umístění příjezdové komunikace.  
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 Žadatel odstranil nedostatky žádosti, které musí splňovat § 110 stavebního zákona a § 4 vyhl. č. 

526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona věcech stavebního řádu.  
 řádné vyplnění žádosti podané na formuláři, příloha č. 2 vyhl. č. 526/2006 Sb., (vymezení stavby, 

pozemky dotčené stavbou…), 
 nebyly doloženy doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 

stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, 
 nebyla doložena projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení vypracovanou dle vyhl. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb – příloha č. 1 „rozsah a obsah projektové dokumentace“ k žádosti o 
stavební povolení podle §110 stavebního zákona, 

 nebyl doložen plán kontrolních prohlídek stavby,  
 nabyla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, popř. stanoviska nebo jiné 

doklady vyžadované zvláštními právními předpisy (např. závaz. stanovisko - odboru dopravy a 
silničního hosp.)  

 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Obecní úřad Branišov, 373 84  Branišov 5, Marcela Hanušová, 373 84  Branišov 53, Pavel Bartek, Nám. 
Přemysla Otakara II. 31/115, 370 01  České Budějovice, Eva Bartůňková, Branišov 47, 373 84  Branišov, 
Daniel Bartůněk, Branišov 47, 373 84  Branišov, Jiří Matlas, Branišov 35, 373 84  Branišov, Hana 
Matlasová, Branišov 35, 373 84  Branišov, Eva Maříková, K. Štěcha 9/1228, 370 05  České Budějovice, 
Jan Mařík, K. Štěcha 9/1228, 370 05  České Budějovice, Ivo Svoboda, O. Nedbala 38/828, 370 05  České 
Budějovice, Hana Svobodová, O. Nedbala 38/828, 370 05  České Budějovice, Martin Falta, Větrná 8/912, 
370 05  České Budějovice, Jitka Faltová, Větrná 8/912, 370 05  České Budějovice, Pavlína Nováková, 
Budivojova 19/1244, 370 04  České Budějovice, Robert Janík, J. Bendy 34/1388, 370 05  České 
Budějovice, Kateřina Šmakalová, Dr. Bureše 1/1185, 370 05  České Budějovice, Gabriela Jiříková, 
Branišov 4, 373 84  Branišov, Ing. Šárka Hronková, Daňkova 5/3333, 143 00  Praha, 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, ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení 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. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá 
odkladný účinek. 

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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
 
 
  
Ing. Vlastislav Eliáš 
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice 
 
 
Příloha: (po nabytí právní moci rozhodnutí) 
vrácení předložených podkladů včetně PD 
 
 
Obdrží: 
navrhovatelé (dodejky) 
Josef Handschum, Šafaříkova č.p. 13, 370 07  České Budějovice 7 
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ostatní účastníci (dodejky) 
Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y 
Marcela Hanušová, Branišov č.p. 53, 373 84  Dubné 
Pavel Bartek, Branišov č.p. 62, 373 84  Dubné 
Eva Bartůňková, Branišov č.p. 47, 373 84  Dubné 
Daniel Bartůněk, 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 
Eva Maříková, K. Štěcha č.p. 1228/9, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 (adresa pro 

doručování: Branišov č.p. 375/44, 373 84  Dubné) 

Jan Mařík, K. Štěcha č.p. 1228/9, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 (adresa pro 

doručování: Branišov č.p. 375/44, 373 84  Dubné) 
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 
Martin Falta, Větrná č.p. 912/8, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 (adresa pro 

doručování: Branišov č.p. 375/42, 373 84  Dubné) 
Jitka Faltová, Větrná č.p. 912/8, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 (adresa pro 

doručování: Branišov č.p. 375/42, 373 84  Dubné) 
Pavlína Nováková, Budivojova č.p. 1244/19, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4 (adresa 

pro doručování: České Vrbné 1906, 370 11 České Budějovice) 
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 
Gabriela Jiříková, Branišov č.p. 4, 373 84  Dubné 
Ing. Šárka Hronková, Daňkova č.p. 3333/5, Modřany, 143 00  Praha 412 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
  
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 
Obecní úřad Branišov, IDDS: 9kvat3y 
 
ostatní 
Policie ČR, Krajské ředitelství - Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje JUDr, Luboš Průša, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice 
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