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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

Veřejná vyhláška 

 

Výroková část: 

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ 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 
11.3.2013 podala 

Obec Branišov, IČO 581666, Branišov 5, 373 84  Branišov 

(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 rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

Přístavba (rozšíření) komunikace, veřejné osvětlení, splašková kanalizace, prodloužení stávající 
jednotné kanalizace 

Branišov 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. parc. č. 383/11 (orná půda), parc. č. 385/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 385/2 (ostatní plocha), parc. č. 385/4 (ostatní plocha), parc. č. 390/1 (orná půda), parc. č. 417/2 (orná 
půda), parc. č. 645/6 (ostatní plocha), parc. č. 652/6 (ostatní plocha), p. p. k. 397, p. p. k. 400 v 
katastrálním území Branišov u Dubného. 

komunikace: parc. č. 383/11, 385/1, 385/2, 385/4, 390/1, 417/2, 645/6, 652/6, p. p. k. 397, 400 v 
katastrálním území Branišov u Dubného 

veřejné osvětlení etapa I: parc. č. 385/1, 385/4, 645/6, 652/6 v katastrálním území Branišov u Dubného 

splašková kanalizace: parc. č. 385/1, 385/4, 652/6 v katastrálním území Branišov u Dubného 

prodloužení stávající jednotné kanalizace: parc. č. 385/1, 385/4, 652/6 v katastrálním území Branišov u 
Dubného  

Viz rozdělovník: 
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Druh a účel umisťované stavby: 

• Přístavba (rozšíření) stávající komunikace a výstavba sítí základní technické vybavenosti 
v zastavěném území obce. 

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou územního rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres 
předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků, staveb 
na nich a vyznačení napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu v zákresu do katastrální 
mapy současného stavu území v měřítku 1:500. 

• Přístavba (rozšíření) stávající komunikace na pozemku parc. č. 383/11, 385/1, 385/2, 385/4, 
390/1, 417/2, 645/6, 652/6, p. p. k. 397, 400 v katastrálním území Branišov u Dubného. Vznikne 
místní obslužná komunikace délky 286,9 m a šířky 5,5 m s jednostranným chodníkem šířky 2,0 m a 
zeleným pásem šířky 0,5 m (Větev „A“) 

• Veřejné osvětlení (etapa I) na pozemku parc. č. 385/1, 385/4, 645/6, 652/6 v katastrálním území 
Branišov u Dubného. Kabel bude uložen v pásu chodníku, napojení kabelu bude v novém pilíři vedle 
stávajícího pilíře u hranice pozemků parc. č. 383/11 a 389/10 v katastrálním území Branišov u 
Dubného, na vnější hraně chodníku bude umístěno celkem 10 osvětlovacích bodů.  

• Splašková kanalizace na pozemku parc. č. 385/1, 385/4, 652/6 v katastrálním území Branišov u 
Dubného. Splašková kanalizace DN 300 bude položená v rámci rozšíření komunikace a bude 
zaslepená až do vybudování nového sběrače splaškových vod k plánované ČOV 

• Prodloužení stávající jednotné kanalizace na pozemku parc. č. 385/1, 385/4, 652/6 v katastrálním 
území Branišov u Dubného, která odvádí dešťové i splaškové vody z části obce Branišov do 
bezejmenné vodoteče mimo obec. Tato kanalizace bude v budoucnu využívána jako oddílná dešťová, 
budou do ní napojeny pouze přípojky z uličních vpustí jak z rozšiřované komunikace, tak 
z případných plánovaných komunikací ZTV pro rodinné domy, nebudou do ní napojovány žádné 
nové přípojky splaškové kanalizace. Trasa sběrače DN 300 délky 140,3 m bude v souběhu s nově 
budovanou splaškovou kanalizací až do místa napojení na stávající sběrač DN 300.    

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

• Katastrální území Branišov u Dubného. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území – situaci stavby v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a napojení na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. 

2. Po právní moci tohoto územního rozhodnutí stavebník podá žádost o stavební povolení pro tyto 
objekty: 
• Přístavba (rozšíření) stávající komunikace bude předmětem povolovacího řízení u příslušného 

správního orgánu, kterým je Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství. 

• Splašková kanalizace a Prodloužení stávající jednotné kanalizace budou předmětem 
vodoprávního řízení u příslušného správního orgánu, kterým je Magistrát města České 
Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí. 

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

4. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vypracována oprávněnou osobou. 

5. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a 
spolupůsobícími organizacemi. 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 přípojkami křížit. 
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6. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na 

výstavbu, stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

7. Budou dodrženy podmínky a skutečnosti vyplývající z vyjádření vlastníků a správců inženýrských 
sítí, na které je stavba připojena a vlastníků sítí, které se nacházejí v místě stavby; podmínky 
zahrnující jejich ochranu, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být respektovány a 
dodrženy v projektové dokumentaci, která bude součástí žádosti o stavební povolení, budou 
respektovány právem chráněné zájmy vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. 

8. Při křížení, souběhu nebo dotyku stavby nebo vedení inženýrských sítí s vodními toky, 
vodohospodářskými díly a zařízeními budou dodrženy příslušné normy. V případě poškození 
odvodňovacích systémů, zabezpečí investor stavby jejich opravu a uvedení do funkčního stavu. 

9. Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemního vedení NN, nadzemního vedení VN a 
podzemního sdělovacího vedení. Ke stavbě v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 
(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. byl udělen souhlas dne 14.8.2013 pod zn. J13827 
– Z061325833.  

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České 
Budějovice ze dne 30.5.2013 pod zn. OOŽP/4317/2013/Urb: 

oddělení vodního hospodářství  
• z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů v platném znění:  
Realizace záměru je možná za předpokladu, že splašková a dešťová kanalizace bude předmětem 
vodoprávního řízení na našem odboru. Splašková kanalizace bude zaslepena do vybudování 
splaškové kanalizace k ČOV. 

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu 
města České Budějovice ze dne 13.2.201 pod zn. ODaSH/12/6107/Tal-mk:  
1. Uliční prostor bude navržen dle § 20, § 22 vyhlášky 501/2006 Sb. 
2. Projektová dokumentace bude provedena dle ČSN 73 6110 „Projektování místních 

komunikací“, s využitím obou směrů pro bezpečnost provozu, zpracováno projektantem 
s autorizací pro dopravní stavby na celé řešené území se souhlasným vyjádřením Policie ČR, 
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu, Poštovní přihrádka č. 
125, 371 05 České Budějovice a Obecního úřadu Lipí. 

3. Provedení napojení vjezdu musí být v souladu s § 11 a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zejména je 
nutno zabezpečit, aby nedocházelo ke stékání vody na silnice, místní komunikace a nebyla 
ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na nich. 

4. Parkovací stání bude řešit II. etapa. 
5. Chodníky musí být vyvedeny za hranicí křižovatky včetně snížených přechodů pro chodce. 

Požadujeme vyřešit průchody pro pěší k zastávkám, do centra obce. Napojení chodníků musí 
navazovat bez přerušení směrem na autobusovou zastávku. 

6. Nové inženýrské sítě budou umístěny v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích a § 50 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, přednostně mimo vozovku a krajnici silnic a 
místních komunikací, pokud to z technického řešení bude možné. 

7. U všech nově budovaných komunikací a vjezdů požadujeme vyřešit řádné odvodnění a 
odvedení povrchových vod tak, aby nebyl narušený stávající odvodňovací režim v území nebo 
výstavbou nedošlo k přerušení odtokových poměrů a dodržení rozhledových poměrů pro 
bezpečnost osob a provozu. 

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

9. Provedení musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

10. Stavba musí být v souladu s Územním plánem obce Branišov, nutné souhlasné vyjádření 
zpracovatele územního plánu obce Branišov. 
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12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany 

Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ze dne 16.9.2013 pod zn. HSCB-4443-4/2013 KŘ: 
• Každá změna schválené dokumentace stavby musí být neodkladně projednána. 

13. Stavební objekt Veřejné osvětlení (etapa I) je stavbou, která podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 8. 
stavebního zákona nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
• Při provádění této stavby nesmí být narušeny či ohroženy sousední stavby a pozemky - je třeba si 

počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo 
k neodůvodněným omezením jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečištění 
okolí stavby, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi. 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 přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude 
staveniště řádně osvětleno. 

• Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení 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 povolení záboru veřejného prostranství (chodníku, komunikace) požádejte nejméně 30 dnů 
před zahájením příslušných prací u místně příslušného obecního úřadu. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Branišov, Branišov 5, 373 84  Branišov 
 

 

III. Užívání stavby: 

Stavební úřad upozorňuje žadatele, že předmětem tohoto rozhodnutí je stavební objekty (veřejné 
osvětlení), které je ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona možno užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas vydá stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník zajistí, 
aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané 
zvláštními právními předpisy. 

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží: 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti ověřené 

dokumentaci 
b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené dokumentace s informací, 

zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 
c) dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby 

d) geodetické zaměření stavby 
e) revizní zprávu elektroinstalace 
f) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán 
g) plnou moc v případě zastupování stavebníka 
h) 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 

 

Odůvodnění: 

Dne 11.3.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a 
nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 
3.4.2013 vyzván k doplnění žádosti do 30.6.2013, zároveň bylo řízení usnesením přerušeno do doby 
úplného odstranění nedostatků žádosti, nejpozději však do 30.6.2013. Dne 25.6.2013 byla podána o 
prodloužení termínu k odstranění nedostatků žádosti do 15.7.2013, žádost byla doplněna dne 15.7.2013. 
Protože znovu nebyly doloženy všechny požadované podklady a stanoviska, byl stavebník dne 30.7.2013 
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vyzván k doplnění žádosti do 30.9.2013, zároveň bylo řízení usnesením přerušeno do doby úplného 
odstranění nedostatků žádosti, nejpozději však do 30.9.2013. Žádost byla doplněna dne 30.9.2013. 

Stavební úřad oznámil písemným opatřením ze dne 11.10.2013 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 21.11.2013, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací obce Branišov a vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

 

Podklady pro rozhodnutí (vydaná stanoviska, vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí) 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 25.7.2012 pod zn. 1127193/12 
E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 
3.6.2013 pod zn. H18585 – Z051317682 
E.ON Česká republika, s.r.o., souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 14.8.2013 pod zn. J13827 – 
Z061325833 
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plyn ze dne 3.8.2012 pod zn. 5860/12 
ČEVAK a.s., zákres sítí, vyjádření pro územní, stavební řízení ze dne 1.11.2012  pod zn. O12010021163 
a dne 3.8.2012  pod zn. O12010014708 
Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava ze dne 26.10.2012 pod zn. 55603/2012-143 
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí ze dne 30.5.2013 pod zn. 
OOŽP/4317/2013/Urb 
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství pod zn. 
ODaSH/12/6107/Tal-mk ze dne 13.2.2012 
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ze dne 9.5.2013 pod zn. 410 CBO ÚP/2013 – 
1420//PracČB 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10  České Budějovice, ze dne 
27.7.2012 pod zn. SUS Jck/11936/2012/14322 
HZS Jihočeského kraje ze dne 16.9.2013 pod zn. HSCB-4443-4/2012 KŘ 
KHS Jihočeského kraje pod zn. KHSJC 24281/2012/HOK.CBCK ze dne  
 

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 Obec Branišov, IČO 581666, Branišov 5, 373 84  
Branišov a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich parc. č. 383/11, 
385/1, 385/2, 385/4, 390/1, 417/2, 645/6, 652/6, p. p. k. 397, 400 v katastrálním území Branišov u 
Dubného, včetně sousedních pozemků a staveb na nich st. p. 92, 102, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 
127, parc. č. 375/38, 375/39, 381/3, 382/3, 383/4, 383/5, 383/6, 383/7, 383/8, 383/9, 383/10, 383/15, 
383/23, 385/3, 385/5, 390/3, 417/24, 417/34, 652/3, p. p. k. 388 v katastrálním území Branišov u 
Dubného, 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. 

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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Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 87, odst. 1 stavebního zákona doručuje oznámení o zahájení 

územního řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení 

s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další 

úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným 

orgánům jednotlivě. 

Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým se dle ustanovení § 144 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení vedeno 
veřejnou vyhláškou.  

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 
žadatel 

Obec Branišov, IČO 581666, Branišov 5, 373 84  Branišov 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 

Obec Branišov, IČO 581666, Branišov 5, 373 84  Branišov 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, jedná se o pozemky: 

parc. č. 383/11, 385/1, 385/2, 385/4, 390/1, 417/2, 645/6, 652/6, p. p. k. 397, 400 v katastrálním 
území Branišov u Dubného  

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním řízením přímo dotčeno, jedná se o pozemky a stavby: 

st. p. 92, 102, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 127, parc. č. 375/38, 375/39, 381/3, 382/3, 383/4, 
383/5, 383/6, 383/7, 383/8, 383/9, 383/10, 383/15, 383/23, 385/3, 385/5, 390/3, 417/24, 417/34, 
652/3, p. p. k. 388 v katastrálním území Branišov u Dubného, Branišov č.p. 62, č.p. 70, č.p. 74, č.p. 
75, č.p. 72, č.p. 76 a č.p. 73  

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona: 
osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis 
 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10/2133, 370 10  České Budějovice 
Eva Šustrová, Němčice 13, 384 11  Němčice 
Pavel Foltan, Branišov 91, 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 01  České Budějovice 
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 00  Praha 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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. 
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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-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. 
 
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. f) ve 
výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 23000 Kč byl zaplacen dne 
27.9.2013. 
 
 
 
Obdrží: 
Po dni nabytí právní moci obdrží stejnopis tohoto rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu 
s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další 
vybraná část dokumentace žadatel a protože jde o stavbu podle § 15 nebo 16, stavebního zákona stavební 
úřad příslušný k povolení stavby: 

Obec Branišov 
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí 
 

 
žadatel (dodejky) 
Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y 
 
obec (dodejky) 
Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y 
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účastníci podle § 85, odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterým je doručováno jednotlivě (dodejky) 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb 
Eva Šustrová, Němčice č.p. 13, 384 11  Netolice 
Pavel Foltan, IDDS: htknsju 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
 
účastníci podle § 85, odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona, kterým je doručováno „veřejnou 
vyhláškou“ 
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním řízením přímo dotčeno, jedná se o pozemky: 
st. p. 92, 102, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 127, parc. č. 375/38, 375/39, 381/3, 382/3, 383/4, 383/5, 
383/6, 383/7, 383/8, 383/9, 383/10, 383/15, 383/23, 385/3, 385/5, 390/3, 417/24, 417/34, 652/3, p. p. k. 
388 v katastrálním území Branišov u Dubného 
  
dotčené orgány 
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde - 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 
Obecní úřad Branišov, IDDS: 9kvat3y 
 
ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům řízení: 

Magistrát města – kancelář tajemníka KT -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 a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

Obecní úřad Branišov, Branišov č.p. 5, 373 84  Dubné 
- 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 

 
 
 
 
 
 
Grafická příloha územního rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho 
vazeb a účinků na okolí. 
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