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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"), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a 
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 
12.1.2012 podali 

Ing. David Mášl, nar. 28.4.1978, Branišov 71, 373 84  Branišov, 
kterého zastupuje Ing. Josef Bárta, nar. 19.11.1971, Dobrovodská 53, 370 06  České 
Budějovice, 
Mgr. Veronika Mášlová, nar. 24.12.1981, Horní 246, 370 01  Homole 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

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 

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

na stavbu: 
Rodinný dům 

včetně domovní části přípojky elektro, domovní části splaškové přípojky, jímky na vyvážení, 
domovní přípojky dešťové kanalizace, vsakovací jímky, vodovodní přípojky, domovní části 

přípojky vody, stavebních úprav sjezdu, oplocení a zpevněných ploch  
Branišov 

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 382/1, 382/2, 383/2, 383/12, 383/16, 383/19, 383/20, 383/21, 
401/4, 645/7 v katastrálním území Branišov u Dubného, domovní přípojka NN: parc. č. 382/1, 382/2, 
383/21 v katastrálním území Branišov u Dubného, domovní přípojka splaškové kanalizace: parc. č. 382/2 
v katastrálním území Branišov u Dubného, jímka na vyvážení: parc. č. 382/2 v katastrálním území 
Branišov u Dubného, domovní přípojka dešťové kanalizace: parc. č. 382/1, 382/2, 383/16 v katastrálním 
území Branišov u Dubného, vsakovací jímka: parc. č. 382/2 v katastrálním území Branišov u Dubného, 
vodovodní přípojka: parc. č. 383/2, 383/20, 383/21 v katastrálním území Branišov u Dubného, domovní 
přípojka vody: parc. č. 382/1, 382/2, 383/21 v katastrálním území Branišov u Dubného, stavební úpravy 
sjezdu: parc. č. 383/12, 383/19, 383/20, 401/4, 645/7 v katastrálním území Branišov u Dubného, 

Viz rozdělovník: 
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oplocení: parc. č. 383/16, 383/21 v katastrálním území Branišov u Dubného, zpevněné plochy: parc. č. 
382/1, 382/2, 383/16 a 383/21 v katastrálním území Branišov u Dubného 
parc. č. 382/1 (zahrada) 
parc. č. 382/2 (zahrada) 
parc. č. 383/2 (trvalý travní porost) 
parc. č. 383/12 (trvalý travní porost) 
parc. č. 383/16 (orná půda) 
parc. č. 383/19 (orná půda) 
parc. č. 383/20 (orná půda) 
parc. č. 383/21 (orná půda) 
parc. č. 401/4 (ostatní plocha) 
parc. č. 645/7 (ostatní plocha) 
 

 

II. Vydává a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
Rodinný dům 

včetně stavebních úprav sjezdu 
Branišov 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 382/1, 382/2, 383/16, 383/19, 383/20, 401/4, 645/7 v katastrálním 
území Branišov u Dubného, stavební úpravy sjezdu: parc. č. 383/12, 383/19, 383/20, 401/4, 645/7 v 
katastrálním území Branišov u Dubného. 

Druh a účel umisťované stavby: 

• stavba pro bydlení, rodinný dům 
• domovní část přípojky elektro 
• domovní část splaškové přípojky 
• jímka na vyvážení 
• domovní přípojka dešťové kanalizace 
• vsakovací jímka 
• vodovodní přípojka 
• domovní část přípojky vody 
• stavební úpravy sjezdu 
• oplocení 
• zpevněné plochy 

 

Umístění stavby na pozemku: 

• V souladu se situačním výkresem v měřítku 1:500, který vypracoval Ing. Josef Bárta. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

• Rodinný dům s jedním bytem a krytým parkovacím stáním pro 2 automobily, přízemní, 
nepodsklepený, s valbovou střechou se sklonem 30°, bez využití podkroví. Půdorys ve tvaru L s 
maximálními půdorysnými rozměry 22,57 x 18,73 m, zastavěná plocha 301,11 m2. Výška hřebene 
střechy +7,125 m od ±0,00 úrovně podlahy 1NP. 

skladba jednotlivých podlaží: 
1NP: zádveří, chodba, 2x koupelna s WC, šatna, ložnice, 2x pokoj, obývací pokoj s kuchyní, spíž, 
sklad zahradního nářadí 
2NP: (podkroví): pouze podstřešní prostor 

Umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 382/1, 382/2 a 383/16 ve vzdálenosti 3,0 m od 
společné hranice s pozemkem parc. č. 383/8, ve vzdálenosti 23,995 m od společné hranice 
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s pozemkem parc. č. 383/17, ve vzdálenosti 8,735 – 10,250 m od společné hranice s pozemkem parc. 
č. 381/4, vše v katastrálním území Branišov u Dubného. 

Objekt bude vytápěn ústředním teplovodním vytápěním, zdroj tepla elektrokotel. V obývacím pokoji 
jsou instalována krbová kamna. 

• Domovní část přípojky elektro na pozemku parc. č. 382/1, 382/2, 383/21 v katastrálním území 
Branišov u Dubného. 

• Domovní část splaškové přípojky včetně revizní šachty na pozemku parc. č. 382/2 v katastrálním 
území Branišov u Dubného. 

• Jímka na vyvážení o objemu 9,4 m3 na pozemku parc. č. 382/2 v katastrálním území Branišov u 
Dubného ve vzdálenosti 3,2 m od severní stěny RD. 

• Domovní přípojka dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 382/1, 382/2, 383/16 v katastrálním 
území Branišov u Dubného. 

• Vsakovací jímka na dešťovou vodu na pozemku parc. č. 382/2 v katastrálním území Branišov u 
Dubného. 

• Vodovodní přípojka na pozemku parc. č. 383/2, 383/20, 383/21 v katastrálním území Branišov u 
Dubného. 

• Domovní část přípojky vody včetně pojezdové vodoměrné šachty na pozemku parc. č.  382/1, 382/2, 
383/21 v katastrálním území Branišov u Dubného. 

• Stavební úpravy sjezdu na pozemku parc. č. 383/12, 383/19, 383/20, 401/4, 645/7 v katastrálním 
území Branišov u Dubného. 

• Oplocení na společné hranici pozemků parc. č. 383/16 a 383/21 s pozemkem parc. č. 383/17 v 
katastrálním území Branišov u Dubného. Oplocení bude z pletiva na ocelových sloupcích a  
s podhrabovými deskami o maximální výšce 1,5 m. 

• Zpevněné plochy v rozsahu příjezdu a přístupu od hranic pozemku k rodinnému domu, v prostoru 
krytého parkovacího stání pro dva osobní automobily, mezi skladem zahradního nábytku a rodinným 
domem včetně plochy u vstupní části a terasy u jižní strany rodinného domu na pozemku parc. č. 
382/1, 382/2, 383/16 a 383/21 v katastrálním území Branišov u Dubného.  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

• Katastrální území Branišov u Dubného. 

 

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:500, ve kterém je zakreslen 
současný stav území a stavební pozemek, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a 
vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. č. 382/1, 382/2 a 
383/16 v katastrálním území Branišov u Dubného. 

3. Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN. Ke stavbě v ochranném pásmu je 
zajištěn souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. 

4. Vzhledem ke zvýšenému výskytu radonu v podloží stavby, je nutné provést ochranná opatření proti 
pronikání radonu z podloží do objektu, dle ČSN 730601 - Ochrana staveb proti pronikání radonu z 
podloží. 

5. Likvidace dešťových vod bude zajištěna vsakem na vlastním pozemku. Podle § 21 odst. 3 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vsakování dešťových vod na 
pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování 
dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu 
nejméně 0,4. 

6. Stavba bude prováděna v souladu se Závazným stanoviskem - souhlasem s trvalým odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu. Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí 
dne 3.10.2011 pod zn. OOŽP/7803/2011/Ka udělil souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF o výměře 
0,0226 ha na pozemku parc. č. 382/1 – zahrada, o výměře 0,0222 ha na pozemku parc. č. 382/2 – 
zahrada, o výměře 0,0074 ha na pozemku parc. č. 383/16 – orná půda, o výměře 0,0008 ha 
na pozemku parc. č. 383/21 – orná půda, o celkové výměře 0,0530 ha pro realizaci stavby: „Rodinný 
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dům včetně zpevněných ploch“ v katastrálním území Branišov u Dubného. Souhlas k odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu se uděluje za předpokladu, že při realizaci jmenované stavby zajistí 
investor splnění následujících podmínek: 
• Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby 

přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli stavby a 
zamezí poškozování okolních pozemků náležejících do ZPF. 

• U odnímané půdy zajistí na svůj náklad ve smyslu ust. § 8 odst. l písm. a) zákona a § 10 odst. 2 
vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, provedení 
skrývky v mocnosti 20 cm z celé plochy 0,0530 ha odnímané zemědělské půdy, její následné 
rozmístění a rozprostření.  

• Skrytá zemina bude před zpětným využitím uložena na odnímané ploše nebo na plochách 
ostatních v těsné blízkosti staveniště a bude zabezpečena a ošetřována tak, aby nedocházelo 
k jejímu znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním. Získané 
množství 106 m3 skryté zeminy bude použito nejpozději do doby kolaudace stavby ke zvýšení 
mocnosti kulturní vrstvy půdy na částech výše uvedených pozemků, které zůstávají v ZPF a 
budou i nadále zemědělsky využívány obhospodařovány jako zahrada k rodinnému domu. 

• Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou 
výstavbou poškozeny.  

• Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, 
případně jejich částech, či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení, 
zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad provedení nápravných opatření. 

• Investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

 

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby ČKAIT 0101248 Ing. Josef Bárta, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku 
staveb ČKAIT 0101407 Ing. František Sekyra, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb 
ČKAIT 0101616 Radek Příhoda; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) výkopové práce a převzetí základové spáry 

b) základové konstrukce včetně hydroizolace 

c) hrubá stavba včetně konstrukce krovu 

d) finální úpravy včetně vnějších a vnitřních úprav povrchů 

e) dokončení stavby 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení 

provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu sdělen 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Zhotovitel stavby je dle § 160 
odst. 2 stavebního zákona povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, 
popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů. Povinností stavbyvedoucího je dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona řídit provádění 
stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a norem; dále působit k 
odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Uvedené povinnosti jsou pod sankcí).  
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6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, tzn. zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba prováděna více 
zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. 
určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský 
kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice. 

7. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním 
úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle 
§ 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 5 k této vyhlášce. 

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot 
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

9. Realizace všech částí stavby budou prováděny v souladu s příslušnými technickými normami. Práce, 
k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich 
pracovníci vykonávat jen po jejich získání. 

10. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do 
kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy. 

11. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými 
osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 

12. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytyčení všech podzemních 
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich 
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru 
příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 

13. V prostoru křížení přípojky s inženýrskými sítěmi budou zástupci majitelů dotčených sítí přizváni k 
záhozu. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 

14. Stavebník při realizaci této stavby bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních 
nemovitostí. 

15. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

16. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č. 
185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v souladu se zákonem 
a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadů. Odpady budou předávány k likvidaci 
pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě, která je provozovatelem zařízení k jejich 
využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zákona. 

17. Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, 
včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být při realizaci stavby respektovány. 

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 9.8.2011 pod zn. H18585 
– Z051125599. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 8.9.2011 pod zn. 011010014526. 

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 28.7.2011 pod zn. 
114962/11. 
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21. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí dotčeného orgánu Odboru dopravy a silničního hospodářství 

Magistrátu města České Budějovice ze dne 11.1.2012 pod zn. ODaSH/11/14792/Tal-III/14322:  
1. Připojení bude provedeno v souladu se závaznou normou ČSN 73 6102 „Projektování 

křižovatek na silničních komunikacích“, které bude předloženo k  žádosti o stavební povolení 
s doplněním technických detailů provedení připojení. Pro snížení případných následků nehody 
bude provedena šikmá úprava čela propustku dle předložené dokumentace. Jmenovitá světlost 
trub propustku musí být v souladu s § 12 vyhl. Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon pozemních komunikacích ve znění vyhl. č. 355/2000 Sb.  

2. Případná vrata v  oplocení pozemku budou provedena na dálkové ovládání nebo jejich osazení 
od okraje vozovky bude provedeno tak, aby vozidlo vjíždějící na připojovanou nemovitost 
mohlo plynule odbočit bez zastavení na silnici č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  
Minimální vzdálenost vrat (bez dálkového ovládání) nesmí být menší než 6 m od krajnice  
silnice. V případě otevírání směrem k silnici se tato vzdálenost zvětší úměrně k  jejich šíři. 

3. Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude dle ČSN 73 6110 - tato vzdálenost představuje limitní 
polohu pevných překážek - oplocení, přípojných skřínek, sloupů veřejného osvětlení, hydrantů 
apod. 

4. Zřízením připojení nesmí být ohrožena dotčená pozemní komunikace č. Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů., bezpečnost a plynulost silničního provozu na ní a to zejména případným 
sváděním nebo odtékáním vody na silniční těleso v důsledku nevhodného technického napojení. 

5. Budou dodržena vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, ze dne 1. 11. 2011 a 
Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu , Poštovní 
přihrádka č. 125 , 371 05  České Budějovice, č.j.: KRPC-54917 - 2/ Č.j-2011-020106 ze dne 
19.8.2011 přiložené k žádosti. 

6. Vlastník je povinen udržovat připojení v náležitém technickém stavu, čistotě a dbát na to, aby 
nedocházelo k poškozování, znečišťování a podmáčení přilehlé silnice č. Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů.. 

7. V  případě potřeby provedení dopravního opatření na silnici č. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. ( částečná uzavírka, omezení apod.) v souvislosti s prováděním výstavby sjezdu 
(nájezdu) podáte odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice 
žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci s vyjádřením 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, a Policie ČR, Krajského ředitelství Policie 
Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu, Poštovní přihrádka č. 125 , 371 05  České 
Budějovice. 

8. Před zahájením prací bude předán úsek silnice k  provedení stavby a sepsán předávací protokol 
se správcem dotčené pozemní komunikace - Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, 
závodem České Budějovice. 

9. Žadatel seznámí s  podmínkami tohoto rozhodnutí dodavatele stavebních prací a ručí za veškeré 
škody, které mohou vzniknout uživatelům silnice v  důsledku nedodržování stanovených 
podmínek. 

10. Po dokončení prací a uvedení silničního pozemku do nezávadného stavu vyzve žadatel 
neprodleně Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, k jeho protokolárnímu zpětnému převzetí. 
Toto je možné spojit s kolaudačním řízením. 

11. Povinností vlastníka přilehlého pozemku (nemovitosti) je udržovat bezpečné rozhledové 
poměry v místě napojení sjezdu (nájezdu) na silnici č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

12. Při převodu vlastnictví nebo užívání napojení jinou osobou či organizací se převádí povinnost 
dodržování těchto podmínek na nového majitele či uživatele úseku napojení. 

13. Žadatel je povinen po dobu 36 měsíců od termínu protokolárního převzetí zabezpečovat 
průběžně a bez prodlení odstranění případných závad vzniklých v místě napojení na silnici č. 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

14. Aco-drain musí být proveden tak, aby svou kapacitou pojal veškerou vodu z  připojené plochy. 
Voda z připojeného pozemku nesmí vtékat na silnici, dle § 12 vyhl. Ministerstva dopravy a 
spojů ČR č. 104/1997 Sb. 

22. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat 
ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby 
přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

23. Na stavbě bude provedena ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305. 
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24. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby obsažené v 

technické zprávě požární ochrany v souladu s koordinovaným závazným stanoviskem dotčeného 
orgánu státní správy na úseku požární ochrany a na  úseku ochrany obyvatelstva - HZS Jihočeského 
kraje pod č.j.: HSCB-4090-2/2011 KŘ ze dne 20.9.2011. 

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje ze dne 20.9.2011 pod zn. HSCB-4090-4/2011 KŘ: 
• Každá změna schválené dokumentace stavby musí být neodkladně projednána. 

26. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany 
životního prostředí ze dne 6.2.2012 pod zn. OOŽP/555/2012/Urb: 

oddělení ochrany ovzduší a odpadů z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech v platném znění: 
• Souhlasíme při dodržení a plnění všech zákonných ustanovení z hlediska odpadového 

hospodářství, vedení evidence odpadů vzniklých stavební činností a nakládání s nimi. 
Požadujeme, aby v případě úniku olejů ze stavební mechanizace byla okamžitě učiněna taková 
opatření, aby nedošlo k poškození životního prostředí. Při kolaudaci, tj. povolení užívání stavby 
požadujeme v souladu se zákonem doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů 
(podle kategorizace) odpadů vzniklých během realizace stavby. 

28. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen 
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro 
navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané 
existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

29. Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude volen tak, aby byla zajištěna průjezdnost a 
únosnost komunikace pro potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a vozů rychlé lékařské 
pomoci k okolním objektům a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů a na 
pozemky. 

30. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či 
jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které 
umožní přístup a příjezd na stávající, přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené 
viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Staveniště se dále musí zařídit, uspořádat a vybavit 
přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 

31. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení 
stavebních prací. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny 
do původního stavu. 

 

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

V souladu s ustanovení § 120 stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu 
záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení stavebnímu úřadu záměr započít 
s užíváním stavby musí obsahovat náležitosti dle § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a přílohy č. 4, části A a B, k této 
vyhlášce. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 
dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.  
 
K oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebník předloží: 



Č.j. SU/312/2012 Pf str. 8 

 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti 

stavebnímu povolení stavebnímu úřadu a ověřené projektové dokumentaci 
b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace 

s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 
c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby 
d) geometrický plán (geodetické zaměření stavby a přípojek včetně šachet před zásypem)  
e) protokol o vytýčení stavby 
f) doklad o proměření ekvivalentní objemové aktivity radonu v interiéru stavby  
g) revizní zpráva topné a tlakové zkoušky ústředního topení 
h) revizní zprávu elektroinstalace, elektrické přípojky a hromosvodu 
i) výsledek tlakové zkoušky vodoinstalace a vodovodní přípojky 
j) výsledek těsnostní zkoušky kanalizace a kanalizační přípojky 
k) doklad o zajištění likvidace odpadních vod  
l) doklad o nepropustnosti kanalizační jímky 
m) revizní zprávu komínového tělesa 
n) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby 
o) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán 
p) plná moc v případě zastupování stavebníka 
q) doklad o splnění podmínek dle požárně bezpečnostního řešení; v tomto smyslu doklady, které 

byly předmětem posouzení HZS Jihočeského kraje 
r) dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb bude objekt 

vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A, který 
bude umístěn na dobře přístupném a viditelném místě, výška rukojeti PHP bude nejvýše 1,5 m 
nad čistou podlahou. Objekt bude vybaven dvěma zařízeními autonomní detekce a signalizace 
požáru. Podrobnosti stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby. 

s) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního 
zákona) dle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a prohlášení 
zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o 
jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o 
shodě 

  

VI. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, 
stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 
413/2005 Sb., stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k  povolení stavby, nabude 
vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ing. David Mášl, nar. 28.4.1978, Branišov 71, 373 84  Branišov 
Mgr. Veronika Mášlová, nar. 24.12.1981, Horní 246, 370 01  Homole 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.1.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního 
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. 

Stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným 
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě 
na 13.3.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
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Odůvodnění územního rozhodnutí 

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby z hledisek uvedených v § 56 a § 90 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho 
provedení a zvláštními předpisy. 
Územní plán sídelního útvaru Branišov byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.1.1997 a obecně 
závazná vyhláška o závazných částech tohoto územního plánu nabyla účinnosti dne 15.2.1997. Pozemek 
týkající se výše uvedené stavby je dle územního plánu sídelního útvaru Branišov zóně pro výstavbu 
rodinných domů ve funkčním celku 2. 

Ze zjištěných a výše popsaných skutečností vyplývá závěr, že umístění stavby je v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací.  

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení vyhlášky č. 
501/2006 ve znění upravující vyhlášky č. 269/2009 Sb.  

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

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

Odůvodnění stavebního povolení pro stavbu 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

K žádosti o stavební povolení byla předložena projektová dokumentace nové stavby splňující obecné 
technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v 
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Projektová dokumentace 
v odpovídající míře splňuje obecné požadavky na výstavbu, jak jsou vyjádřeny ve vyhl. č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby „OTP“.  

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

 

Podklady pro rozhodnutí (vydaná stanoviska, vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí) 
E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 9.8.2011 pod zn. H18585 – Z051125599 
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plyn, ze dne 31.8.2011 pod zn. 6422/11 
E.ON Česká republika, s.r.o. - Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého 
napětí č. 12005601 
E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 15.9.2011 pod zn. J13827 – Z061129694 - Souhlas s činností 
v ochranném pásmu 
ČEVAK a.s. ze dne 8.9.2011 pod zn. 011010014526 
ČEVAK a.s. ze dne 12.11.2011 pod zn. 0110100016485 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 28.7.2011 pod zn. 114962/11 
Lesy České republika, s. p., správa toků – oblast povodí Vltavy ze dne 8.8.2011 pod zn. 
LCR954/001194/2011 
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Vltavy, Rudolfovská 80, České Budějovice, ze dne 
12.8.2011pod zn. ZVHS/3720/11/ÚPČB 
Obecní úřad Branišov ze dne 7.9.2011  
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí ze dne 29.9.2011 pod zn. 
OOŽP/7789/2011/Urb 
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí ze dne 3.10.2011 pod zn. 
OOŽP/7803/2011/Ka - souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu 
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Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství (rozhodnutí o připojení) pod zn. 
ODaSH/11/14792/Tal-III/14322 ze dne 11.1.2012 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10/2133, 370 10  České Budějovice, ze dne 
1.11.2011 pod zn. SUS Jck/11 
HZS Jihočeského kraje ze dne 20.9.2011 pod zn. HSCB-4090-2/2011 KŘ 

 

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. 

 

Stanovení okruhu účastníků územního řízení: 

Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle tohoto 
ustanovení účastníky územního řízení je navrhovatel a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva 
k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být 
rozhodnutím přímo dotčena. Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního 
úřadu je v územním řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které 
přísluší provést stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu. Na podkladě uvedených 
skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci 
jak výše uvedeno. 

Ve smyslu ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí 
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, 
účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona: 
Ing. David Mášl, nar. 28.4.1978, Branišov 71, 373 84  Branišov 
Mgr. Veronika Mášlová, nar. 24.12.1981, Horní 246, 370 01  Homole 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 b) stavebního zákona: 
Obec Branišov, Branišov 5, 373 84  Branišov 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
Jarmila Fuxová, El. Krásnohorské 5/1868, 370 06  České Budějovice 
Ing. Bohuslav Mášl, Branišov 71, 373 84  Branišov 
Marie Mášlová, Branišov 71, 373 84  Branišov 
Ing. Daniel Bartůněk, Branišov 47, 373 84  Branišov 
Eva Bartůňková, Branišov 47, 373 84  Branišov 
Obec Branišov, Branišov 5, 373 84  Branišov 
Pavel Bartek, nám. Přemysla Otakara II. 31/115, 370 01  České Budějovice 
Marie Fišerová, Pekárenská 38/2289, 370 04  České Budějovice 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 10/2133, 370 10  České Budějovice 
Libor Matys, Branišov 72, 373 84  Branišov 
Petra Matysová, Branišov 72, 373 84  Branišov 
Ing. Dalibor Valenta, 370 07  Heřmaň 41 
Vladimíra Valentová, Heřmaň 41, 370 07  Heřmaň 
Vladimíra Valentová, Heřmaň 41, 370 07  Heřmaň 
Václav Hájek, Žerotínova 59/1663, 130 00  Praha 3 
Ivana Hájková, Meinlinova 15/285, 190 16  Praha 9 
Petr Kovařík, Branišov 75, 373 84  Branišov 
Petra Kovaříková, Branišov 75, 373 84  Branišov 
Pavla Bláhová, Čejkovice 84, 373 41  Čejkovice 
Telefónica  Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22  Praha 4 
E.ON Česká Republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2156 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice 
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Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení: 
Při stanovení okruhu účastníků vedeného stavebního řízení, vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 
stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníky Ing. Davida Mášla a Mgr. Veroniku 
Mášlovou (vlastníka stavby a pozemků stavbou dotčených), dále byli do okruhu účastníků stavebního 
řízení zahrnuti vlastníci pozemků stavbou dotčených parc. č. 383/2, 383/12, 383/19, 383/20, 401/4, 645/7,  
dále byli do okruhu účastníků stavebního řízení zahrnuti vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich 
st. p. 55/2, 99, 107, 109, parc. č. 381/1, 381/3, 381/4, 382/3, 383/7, 383/8, 383/9, 383/13, 383/15, 383/17, 
645/6 v katastrálním území Branišov u Dubného a správci technické infrastruktury, jelikož mohou být 
jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) 
pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

 

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad zahájení stavebního řízení 
účastníkům řízení uvedeným v § 109 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou. 

Ing. David Mášl, nar. 28.4.1978, Branišov 71, 373 84  Branišov 
Mgr. Veronika Mášlová, nar. 24.12.1981, Horní 246, 370 01  Homole 
Jarmila Fuxová, El. Krásnohorské 5/1868, 370 06  České Budějovice 
Ing. Bohuslav Mášl, Branišov 71, 373 84  Branišov 
Marie Mášlová, Branišov 71, 373 84  Branišov 
Ing. Daniel Bartůněk, Branišov 47, 373 84  Branišov 
Eva Bartůňková, Branišov 47, 373 84  Branišov 
Obec Branišov, Branišov 5, 373 84  Branišov 
Pavel Bartek, nám. Přemysla Otakara II. 31/115, 370 01  České Budějovice 
Marie Fišerová, Pekárenská 38/2289, 370 04  České Budějovice 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 10/2133, 370 10  České Budějovice 
Libor Matys, Branišov 72, 373 84  Branišov 
Petra Matysová, Branišov 72, 373 84  Branišov 
Ing. Dalibor Valenta, 370 07  Heřmaň 41 
Vladimíra Valentová, Heřmaň 41, 370 07  Heřmaň 
Vladimíra Valentová, Heřmaň 41, 370 07  Heřmaň 
Václav Hájek, Žerotínova 59/1663, 130 00  Praha 3 
Ivana Hájková, Meinlinova 15/285, 190 16  Praha 9 
Petr Kovařík, Branišov 75, 373 84  Branišov 
Petra Kovaříková, Branišov 75, 373 84  Branišov 
Pavla Bláhová, Čejkovice 84, 373 41  Čejkovice 
Telefónica  Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22  Praha 4 
E.ON Česká Republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2156 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- V průběhu řízení nebyly uplatněny připomínky veřejnosti. 

 

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. 
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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 pro umístění stavby stavebníkovi, 
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem – rozhodnutí o umístění stavby má odkladný účinek  
i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem – stavební povolení. 
 
 
 
 
 
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. 
 
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 17 odst. 1 písm. a) byl 
vyměřen ve výši 300 Kč. 
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Obdrží: 

Územní řízení: 
zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky) 
Ing. Josef Bárta, Dobrovodská 53, 370 06  České Budějovice 6 
 
navrhovatel (dodejky) 
Mgr. Veronika Mášlová, Horní č.p. 246, Nové Homole, 370 01  České Budějovice 1 
 
obec (dodejky) 
Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y 
 
ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, kterým se oznámení 
doručuje „veřejnou vyhláškou“ 
ostatní účastníci (dodejky) 
Jarmila Fuxová, El. Krásnohorské č.p. 1868/5, České Budějovice 5, 370 06  České Budějovice 6 
Ing. Bohuslav Mášl, Branišov č.p. 71, 373 84  Dubné 
Marie Mášlová, Branišov č.p. 71, 373 84  Dubné 
Ing. Daniel Bartůněk, Branišov č.p. 47, 373 84  Dubné 
Eva Bartůňková, Branišov č.p. 47, 373 84  Dubné 
Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y 
Pavel Bartek, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 115/31, 370 01  České Budějovice 1 
Marie Fišerová, Pekárenská č.p. 2289/38, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., IDDS: cadk8eb 
Libor Matys, Branišov č.p. 72, 373 84  Dubné 
Petra Matysová, Branišov č.p. 72, 373 84  Dubné 
Ing. Dalibor Valenta, Heřmaň č.p. 41, 370 07  České Budějovice 7 
Vladimíra Valentová, Heřmaň č.p. 41, 370 07  České Budějovice 7 
Vladimíra Valentová, Heřmaň č.p. 41, 370 07  České Budějovice 7 
Václav Hájek, Žerotínova č.p. 1663/59, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Ivana Hájková, Meinlinova č.p. 285/15, Koloděje, 190 16  Praha 916 
Petr Kovařík, Branišov č.p. 75, 373 84  Dubné 
Petra Kovaříková, Branišov č.p. 75, 373 84  Dubné 
Pavla Bláhová, Čejkovice č.p. 84, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
Telefónica  Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
E.ON Česká Republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 
dotčené orgány 
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství 
Magistrát města - odbor  ochrany životního prostředí, - zde - 
Obecní úřad Branišov, Branišov č.p. 5, 373 84  Dubné 
 
 
 
ostatní se žádostí o vyvěšení pro doručení účastníkům řízení: 
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední deska, - zde – 
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů, 

vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení  zpět stavebnímu úřadu 
Obecní úřad Branišov, Branišov 5, 373 84  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 
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Stavební řízení: 
zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky) 
Ing. Josef Bárta, Dobrovodská 53, 370 06  České Budějovice 6 
 
navrhovatel (dodejky) 
Mgr. Veronika Mášlová, Horní č.p. 246, Nové Homole, 370 01  České Budějovice 1 
 
ostatní účastníci (dodejky) 
Jarmila Fuxová, El. Krásnohorské č.p. 1868/5, České Budějovice 5, 370 06  České Budějovice 6 
Ing. Bohuslav Mášl, Branišov č.p. 71, 373 84  Dubné 
Marie Mášlová, Branišov č.p. 71, 373 84  Dubné 
Ing. Daniel Bartůněk, Branišov č.p. 47, 373 84  Dubné 
Eva Bartůňková, Branišov č.p. 47, 373 84  Dubné 
Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y 
Pavel Bartek, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 115/31, 370 01  České Budějovice 1 
Marie Fišerová, Pekárenská č.p. 2289/38, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., IDDS: cadk8eb 
Libor Matys, Branišov č.p. 72, 373 84  Dubné 
Petra Matysová, Branišov č.p. 72, 373 84  Dubné 
Ing. Dalibor Valenta, Heřmaň č.p. 41, 370 07  České Budějovice 7 
Vladimíra Valentová, Heřmaň č.p. 41, 370 07  České Budějovice 7 
Vladimíra Valentová, Heřmaň č.p. 41, 370 07  České Budějovice 7 
Václav Hájek, Žerotínova č.p. 1663/59, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Ivana Hájková, Meinlinova č.p. 285/15, Koloděje, 190 16  Praha 916 
Petr Kovařík, Branišov č.p. 75, 373 84  Dubné 
Petra Kovaříková, Branišov č.p. 75, 373 84  Dubné 
Pavla Bláhová, Čejkovice č.p. 84, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
Telefónica  Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
E.ON Česká Republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 
dotčené orgány 
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství 
Magistrát města - odbor  ochrany životního prostředí, - zde - 
Obecní úřad Branišov, Branišov č.p. 5, 373 84  Dubné 
 
 
 
Grafická příloha rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu územního a stavebního řízení a jeho 
vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich. 
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