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OZNÁMENÍ 
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 
Veřejná vyhláška 

 

Ing. Pavel Maule, nar. 5. 6. 1981, Krčínova 1097/24, 370 11  České Budějovice 11, 
Markéta Farkačová, nar. 9. 3. 1984, Lidická tř. 97/16, 370 01  České Budějovice 1, 
které zastupuje Ing. Lukáš Kvídera, IČO 73539945, Lužnice 182, 379 01  Třeboň 
 
(dále jen "žadatel") dne 6. 9. 2016 podali návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
územní rozhodnutí podle ustanovení § 79 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a ustanovení 
§ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve věci umístění stavby a současně nahrazuje stavební 
povolení podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení §18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci povolení stavby: 

Novostavba rodinného domu a stavby související 
Branišov 

 

na pozemku parc. č. 375/23 v katastrálním území Branišov u Dubného. 
 

Záměr obsahuje: 

• Novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 375/23 v katastrálním území Branišov u Dubného. 
Rodinný dům s jedním bytem je nepodsklepený, částečně se dvěma nadzemními podlažími, 
nepravidelného půdorysného tvaru o zastavěné ploše 161,30 m2. Hlavní hmota objektu má dvě 
nadzemní podlaží. V západní části objektu bude jednopodlažní křídlo s obývacím pokojem a 
v severní části bude také jednopodlažní křídlo garáže. Objekt bude zastřešen pultovými střechami se 
skládanou střešní krytinou s maximální výškou hřebene hlavní střechy + 7,30 m od ± 0,000 úrovně 
podlahy prvního nadzemního podlaží = 407,70 m n. m. 

Umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 375/23 je ve vzdálenosti 4,0 m od společné 
hranice s pozemkem parc. č. 375/20; ve vzdálenosti 3,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 
375/22; ve vzdálenosti 12,7 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 375/24 a ve vzdálenosti 
11,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 375/4, vše v katastrálním území Branišov u 
Dubného. 

Viz rozdělovník: 
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skladba podlaží: 
• 1. NP: předsíň, 2x chodba, 2x šatna, garáž pro 1 osobní automobil, pokoj, koupelna, WC, 

schodiště, obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem 
• 2. NP: chodba, 2x pokoj, komora, koupelna 

Vytápění RD je teplovodní, otopná soustava je řešena podlahovým vytápěním v kombinaci s 
otopnými tělesy. Zdroj tepla je tepelné čerpadlo vzduch / voda s vestavným zásobníkem TUV. Jako 
doplňkový zdroj vytápění jsou v obývacím pokoji instalována krbová kamna. 

• Stavby související: 
• Vnitřní rozvody NN, vody, splaškové a dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 375/23 v 

katastrálním území Branišov u Dubného. Na pozemku RD je již předbudovaná přípojka vody, 
místem připojení k distribuční soustavě elektřiny je stávající pilíř na hranici pozemků parc. č. 
375/23 a 375/24 v katastrálním území Branišov u Dubného.   

• Vsakovací galerie na dešťové vody o půdorysných rozměrech 8,400 x 1,800 m bude umístěna na 
pozemku parc. č. 375/23 v katastrálním území Branišov u Dubného ve vzdálenosti 3,5 m od 
pozemku parc. č. 375/22, vše v katastrálním území Branišov u Dubného. 

• Jímka na vyvážení o objemu 12 m3 bude umístěna na pozemku parc. č. 375/23 ve vzdálenosti 2,0 
m od pozemku parc. č. 375/20, vše v katastrálním území Branišov u Dubného.  

• Zpevněné plochy na pozemku parc. č. 375/23 v katastrálním území Branišov u Dubného zahrnují 
přístup a příjezd k RD a budou provedené v celkovém rozsahu 29,12 m2. 

 

 

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ stavebního 
zákona, podle § 78a odst. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nabyla účinnosti dne 11. 11. 2016. 

 
 

 

Poučení: 

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Eliáš 
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice 
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Toto oznámení 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. 
 
Oznámení 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, v platném znění, podle položky 
17 odst. 1 písm. a) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. 
a) ve výši 2500 Kč, celkem 3500 Kč byl zaplacen dne 19. 10. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
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 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 

 
Obecní úřad Branišov, IDDS: 9kvat3y 
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