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ROZHODNUTÍ 
ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

A PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO 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 90 stavebního zákona žádost 
o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby a na podkladě žádosti o prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí, kterou dne 10. 8. 2015 podala 

Obec Branišov, IČO 00581666, Branišov 5, 373 84  Dubné 

(dále jen "žadatel") 

 
I. Prodlužuje podle § 93 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí do 31. 1. 

2018. Původní územní rozhodnutí pro stavbu Přístavba (rozšíření) komunikace, veřejné osvětlení, 

splašková kanalizace, prodloužení stávající jednotné kanalizace na pozemcích 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, které bylo 
vydáno dne 6. 12. 2013 pod zn. SU/2097/2013 Pf a nabylo právní moci dne 22. 1. 2014, mělo 
platnost dva roky od nabytí právní moci, tj. do 22. 1. 2016. 

 
II. 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   z m ě n ě   ú z e m n í h o   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 

Změna územního rozhodnutí - Přístavba (rozšíření) komunikace, veřejné osvětlení, splašková 
kanalizace, prodloužení stávající jednotné kanalizace 

Branišov 

(dále jen "stavba")na pozemcích 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 

Viz rozdělovník: 
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území Branišov u Dubného, které bylo vydáno dne 6. 12. 2013 pod zn. SU/2097/2013 Pf a nabylo právní 
moci dne 22. 1. 2014. 

změna veřejného osvětlení: parc. č. 385/1 (ostatní plocha), parc. č. 385/5 (ostatní plocha), parc. č. 645/7 
(ostatní plocha), parc. č. 645/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Branišov u Dubného.  

Změna územního rozhodnutí o umístění stavby se týká: 

• Veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení – kabelové vedení CYKY 4x10 mm2 v délce 500 m (z toho 
kabelová trasa v zemi délky 400 m) původně umístěné na pozemcích parc. č. 385/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 385/4 (ostatní plocha), parc. č. 645/6 (ostatní plocha), parc. č. 652/6 (ostatní plocha) 
Dubného bude nově umístěno na pozemcích parc. č. 385/1 (ostatní plocha), parc. č. 385/5 (ostatní 
plocha), parc. č. 645/7 (ostatní plocha), parc. č. 645/9 (ostatní plocha), dojde k jeho prodloužení 
v trase podél komunikace III/14322 s novým připojovacím místem ze stávajícího sloupu VO na 
pozemku parc. č. 645/7 u společné hranice s pozemkem parc. č. 375/1, vše v katastrálním území 
Branišov u Dubného. Budou osazeny dva uliční stožáry (č. 1 a 2 na přiložené situaci) a sedm 
sadových stožárů výšky 4 m nad terén (č. 3 – 9 na přiložené situaci). 

 
Umístění stavby na pozemku: 

• Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 385/1, 385/5, 645/7, 645/9 v katastrálním území 
Branišov u Dubného dle výkresu celkové situace v měřítku 1:500, který je součástí předložené 
dokumentace. 

   
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

• Katastrální území Branišov u Dubného v rozsahu navrhované stavby a jejího bezprostředního okolí. 

 

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby a realizaci stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České 
Budějovice ze dne 6. 1. 2015 pod zn. OOŽP/11161/2014/Do: 
oddělení ochrany ovzduší a odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění: 
• Odpady vzniklé stavební činností budou zlikvidovány předáním oprávněné osobě. Zároveň 

připomínáme, aby v případě úniku olejů ze stavební mechanizace, byla okamžitě učiněna taková 
opatření, aby nedošlo k poškození životního prostředí a byly okamžitě informovány pověřené 
orgány státní správy. Zároveň provést taková opatření, aby se zamezilo znečišťování okolí stavby 
prachem a výkopovou zeminou. Výkopovou zeminu, která nebude zpětně použita, likvidovat 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a zákona o využívání odpadů na povrchu terénu.  

3. Budou dodrženy podmínky a skutečnosti vyplývající z vyjádření vlastníků a správců inženýrských 
sítí 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. 

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru dopravy a silničního hospodářství 
Magistrátu města České Budějovice ze dne 10. 11. 2015 pod zn. ODSH/4421_1/15/Lu: 
1) Kabelové vedení bude provedeno v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb. a § 50 vyhlášky č. 

104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a v souladu s ČSN 73 6005 
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

2) Stožáry VO musí být umístěny min. 0,5 m od hrany komunikace a současně, v případě umístění 
na chodníku, musí být zachován průchozí profil min. 90 cm. 

3) Min. 6 týdnů před zásahem do tělesa pozemní komunikace (silnice III. třídy, místní komunikace 
vč. chodníku) budou podány žádosti o povolení zvláštního užívání k jednotlivým příslušným 
silničním správním úřadům. Vzhledem k omezení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
při provádění stavebních a montážních prací bude k obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností (Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice) 
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podána současně žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
včetně dopravně inženýrského opatření (přechodné dopravní značení) na celé řešené území. 
Žádosti budou doplněny souhlasným vyjádřením správce dotčené komunikace a Policie České 
republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje – dopravního inspektorátu České 
Budějovice. Obdobně bude postupováno i v případě nutnosti povolení uzavírky (částečné, 
úplné) dotčené pozemní komunikace. 

4) Je nutno požádat o vyjádření příslušného správce dotčené pozemní komunikace a dodržet 
podmínky jeho vyjádření. 

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany 
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ze dne 21. 7. 2015 pod zn. HSCB-4443-7/2012 
KŘ: 
• Každá změna schválené dokumentace stavby musí být neodkladně projednána. 

6. Ostatní podmínky rozhodnutí o umístění stavby vydaného dne 6. 12. 2013 pod zn. SU/2097/2013 Pf, 
které nabylo právní moci dne 22. 1. 2014, zůstávají v platnosti. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Branišov, Branišov 5, 373 84  Dubné 

 

IV. Užívání stavby: 

Podmínky pro užívání stavby stanovené v rozhodnutí o umístění stavby vydaného dne 6. 12. 2013 pod zn. 
SU/2097/2013 Pf, které nabylo právní moci dne 22. 1. 2014, zůstávají v platnosti. 

 

Odůvodnění: 

Dne 10. 8. 2015 podal žadatel žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby a 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi 
podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník písemným opatřením ze dne 8. 
9. 2015 vyzván k doplnění žádosti do 30. 11. 2015 a zároveň bylo řízení usnesením přerušeno do doby 
úplného odstranění nedostatků žádosti, nejpozději však do 30. 11. 2015. Žádost byla doplněna podáním 
ze dne 18. 11. 2015 pod zn. SU/9322/2015 Pf. 

Stavební úřad oznámil písemným opatřením ze dne 14. 12. 2015 zahájení řízení o změně územního 
rozhodnutí a prodloužení platnosti územního rozhodnutí známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 19. 1. 2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Co se týká prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí, vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu 
§ 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty 
požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti. Důvodem je odsunutí termínu plánovaného zahájení stavby. 
V současné době probíhá změna územního plánu obce, kdy budou nově vymezena další zastavitelná 
navazující území a tuto skutečnost je třeba promítnout do projektové dokumentace pro stavební povolení 
u těch stavebních objektů, které jej vyžadují, z těchto důvodů není projektová dokumentace pro stavební 
povolení dosud dopracovaná. Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání 
stavebního povolení. Protože skutečnosti, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny 
a byla vydána nová, případně zůstala v platnosti původní, závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební 
úřad žádosti vyhověl. 

Změna územního rozhodnutí o umístění stavby se týká stavebního objektu veřejné osvětlení a spočívá 
v prodloužení trasy podél komunikace III/14322 s novým připojovacím místem. 

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. 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. Pozemky pro stavbu jsou součástí zastavitelného území v ploše 
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komunikace s navazující zónou pro výstavbu rodinných domů. Umístění stavby vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Podklady pro rozhodnutí (vydaná stanoviska, vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí) 
O2 Czech Republic, a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky 
ochrany sítě ze dne  29. 9. 2014 pod zn. 691391/14 
E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 
29. 4. 2015 pod zn. H18585–16055380 
E.ON Česká republika, s.r.o., souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 
(elektrická síť) ze dne 8. 6. 2015 pod zn. J13726-16065489 
E.ON Česká Republika, s.r.o., Regionální správa ZP ze dne 21. 2. 2014 pod zn. 1612/14 - v zájmovém 
území se nenachází žádné plynárenské zařízení v naší správě 
ČEVAK a.s., vyjádření pro územní řízení ze dne 25. 5. 2015 pod zn. O15010019189 
ČEVAK a.s., zákres sítí ze dne 13. 1. 2015 pod zn. O15070006271 
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, vyjádření ze dne 6. 1. 2015 pod 
zn. OOŽP/11161/2014/Do 
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko ze dne 
10. 11. 2015 pod zn. ODSH/4421_1/15/Lu 
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření ze dne 23. 4. 
2015 pod zn. ODSH/4421/15/Lu 
Národní památkový ústav, vyjádření ze dne 18. 12. 2014 pod zn. NPÚ-331/97538/2014  
HZS Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 21. 7. 2015 pod zn. HSCB-4443-7/2012 KŘ 

 

Stanovení okruhu účastníků územního řízení: 

Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle tohoto 
ustanovení účastníky územního řízení je žadatel Obec Branišov, IČO 00581666, Branišov 5, 373 84 
Dubné; obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, 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 a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním řízením přímo dotčeno. 
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 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 postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění (dále jen „správní řád“), 

 
Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým se dle ustanovení § 144 
odst. 1 správního řádu rozumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou. 
Oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení jsou účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 
odst. 1 písm. b), § 85 odst. 2 stavebního zákona, doručovány „veřejnou vyhláškou“ v souladu s 
ustanovením § 144 správního řádu. Jednotlivě je doručováno pouze žadateli a dotčeným orgánům. 
  
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 
žadatel 

Obec Branišov, IČO 00581666, Branišov 5, 373 84  Dubné 

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

Obec Branišov, IČO 00581666, Branišov 5, 373 84  Dubné 
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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, tedy i správci technické a dopravní 
infrastruktury, jedná se o pozemky: 

prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí - 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  

změna veřejného osvětlení - parc. č. 385/1, 385/5, 645/7, 645/9 v katastrálním území Branišov u Dubného 

Jmenný seznam účastníků řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10  České Budějovice 10 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10  České Budějovice 10 
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1 
Pavel Foltan, Branišov 91, 373 84  Dubné 
Eva Šustrová, Němčice 13, 384 11  Netolice 

 

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: 

st. p. 92, 102, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 127, 133, parc. č. 375/1, 375/38, 375/39, 381/3, 382/3, 
383/4, 383/5, 383/6, 383/7, 383/8, 383/9, 383/10, 383/11, 383/12, 383/13, 383/15, 383/19, 383/23, 385/4, 
390/3, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 417/24, 652/3, 652/6, p. p. k. 388 v katastrálním území Branišov u 
Dubného  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Branišov č.p. 62, č.p. 70, č.p. 
74, č.p. 75, č.p. 72, č.p. 76 a č.p. 73 

Dle § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) v oznámení o zahájení 

řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a 

staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

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

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. 

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. 

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 územního rozhodnutí předá žadateli stejnopis vyhotovení územního 
rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému 
obecnímu úřadu, pokud není 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 a místně příslušného obecního úřadu. 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, podle položky 17 odst. 1 písm. h) 
ve výši 1500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 11500 Kč byl zaplacen dne 20. 1. 
2016. 
 
 



Č.j. SU/6463/2015 Pf str. 7 

 
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, místně příslušný obecní úřad, pokud není stavebním úřadem a protože 
jde o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, stavební úřad příslušný k povolení stavby: 

Obec Branišov, Branišov č.p. 5, 373 84  Dubné 
Obecní úřad Branišov, Branišov č.p. 5, 373 84  Dubné 
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí 
 

 
 
 
žadatel (dodejky) 
Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y 
  
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 
 
 
 
Ostatním účastníkům územního řízení je s ohledem na velký počet účastníků řízení doručováno podle 
§ 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Výčet účastníků řízení, částečně vymezený dle vztahu k 
vyjmenovaným nemovitostem, je uveden na jiném místě tohoto oznámení. 
 
 
 
 
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 rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu změny územního rozhodnutí a jeho 
vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich. 
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