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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 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
6. 6. 2016 podala 

Obec Branišov, IČO 00581666, Branišov 5, 373 84  Dubné, 
kterou zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, B. Němcové 12/2, 370 01  České 
Budějovice 1 

(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 

Kanalizace a ČOV Branišov 
Branišov 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 47 (trvalý travní porost), parc. č. 145/1 (trvalý travní porost), 
parc. č. 145/14 (trvalý travní porost), parc. č. 385/1 (ostatní plocha), parc. č. 568/4 (orná půda), parc. č. 
568/5 (orná půda), parc. č. 568/7 (orná půda), parc. č. 583 (trvalý travní porost), parc. č. 645/9 (ostatní 
plocha), parc. č. 660/1 (ostatní plocha), parc. č. 661/2 (ostatní plocha), p. p. k. 43, p. p. k. 584, p. p. k. 
626, p. p. k. 633/1, p. p. k. 633/3, p. p. k. 637/4 v katastrálním území Branišov u Dubného. 

 

Druh, popis a účel umisťované stavby: 
Čistírna odpadních vod pro obec Branišov, výstavba nových kanalizačních stok a přepojení stávajících. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do náhonu na Velký branišovský rybník, který je zaústěn do 
Novohaklovského rybníku. Po realizaci bude stavba odvádět odpadní vody z obce Branišov na čistírnu 

Viz rozdělovník: 
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odpadních vod, kde budou čištěny, aby splňovaly parametry pro vypouštění do vod povrchových. 
Oplocený areál ČOV bude realizován na pozemku parc. č. 145/14 v katastrálním území Branišov u 
Dubného. 

 

Základní údaje o stavbě: 
SO-01 Čistírna odpadních vod 

ČOV  480 EO 
plocha oploceného areálu  4530 m3 
plocha areálové komunikace  371 m3 
plocha areálového chodníku  75 m3 
délka oplocení  242,60 m 
potrubí PVC DN200 17,70 m 
 PP UR DN250 195,50 m 
 šachty prefabrikované Ø 1,0 m 7 ks 

SO-02 Kanalizace DN250 
Stoka A DN400 PP UR2 SN12 204,90 m 
Stoka B DN250 PP UR2 SN10 1,65 m 
 DN300 PP UR2 SN10 219,74 m 
 DN300 KAM PROTLAK 16,95 m   
Stoka B1 DN500 PP UR2 SN10 8,50 m  
Odlehčení OK1 DN600 KORUG. SN10 10,0 m 
Kanalizační šachty prefabrikované 15 ks 

SO-03 Otevřený příkop 
úprava na obdélníkový profil z kamenné dlažby do betonu 186,30 m 
úprava na lichoběžníkový profil se žlabovkami 157,80 m 
pročištění a obnova stávajícího příkopu 350 m 

SO-04 Přípojka NN 
Kabel CYKY  36,8 m 

Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 

SO-01 Čistírna odpadních vod 
SO-01.1 Zpevněné plochy a terénní úpravy – stavba ČOV se bude nacházet v oploceném areálu, kde 

bude pro přístup k odtahu kalu ze štěrbinové nádrže a k odvozu kontejneru shrabků a písku 
realizováno obratiště pro vozidla ve tvaru písmene L. Areálové plochy budou přístupné 
sjezdem z blízké nezpevněné komunikace. Podél biologických nádrží je navržena obslužná 
komunikace z recyklátu. Pro obsluhu technologie ČOV budou realizovány pochozí plochy 
z betonové dlažby. Na plochách pro výstavbu bude provedeno sejmutí ornice s následným 
použitím na terénní úpravy v areálu a jeho okolí. V trase odtokového potrubí mezi oplocením 
areálu a výústným objektem bude provedeno rozprostření části ornice ve vrstvě 0,25 m na 
ploše cca 650 m2 pro zvýšení krytí odtokového potrubí. Navýšení terénu bude plynule 
přecházet na stávající terén, aby byla možná strojní údržba zatravněných ploch. 

SO-01.2 Česlicový žlab – v česlicovém žlabu z betonu budou umístěny ručně stírané česle. Shrabky 
zachycené na mříži jsou vyhrnovány ručním hrablem do žlabu na shrabky, odkud budou 
shrnovány do prostoru pro jejich odvodnění a následně ukládány do kontejneru společně 
s pískem z lapáku písku. 

SO-01.3 Vertikální lapák písku – strojní zařízení vertikálních lapáků písku bude sloužit k separaci a 
následnému odčerpání usazeného písku z lapáku písku. 

SO-01.4 Štěrbinová nádrž – typová štěrbinová nádrž ŠN 20/70 je hlavním zařízením pro odstranění 
nerozpuštěných látek a separaci kalu. Monolitická železobetonová nádrž má usazovací prostor 
o objemu 20 m3 a vyhnívací prostor o objemu 70 m3. Přítokové potrubí DN200 bude vedeno 
v ose nádrže a zaústěno 5 cm nad provozní hladinou. Na odtoku z usazovacích žlabů je 
navržena přelivová hrana s předsazenou nornou stěnou. Zachycený kal ze dna nádrže bude 
odsávaný přes potrubí DN100  a cca 2x ročně vyvážen na strojní odvodnění. 

SO-01.5 Měrný objekt – na odtoku ze štěrbinové nádrže bude zřízen Parshallův měrný žlab 
s ultrazvukovou sondou pro měření množství vyčištěných vod. Stavebně jde o objekt osazený 
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na odtokovém potrubí. Vlastní měrný profil je plastový výrobek zabudovaný v zapuštěné 
prefabrikované železobetonové jímce. 

SO-01.6 Biologické nádrže – slouží jako hlavní stupeň biologického čištění. Sestávají ze dvou 
postupně protékaných zemních nádrží. První nádrž BN1 bude průměrné hloubky 1,6 m 
s plochou hladiny 780 m2 a bude aerobní provzdušňovaná pomocí aeračních elementů 
zavěšených na plavácích kotvených do břehů. Druhá biologická nádrž BN2 bude realizována 
jako anaerobní bez provzdušňování, hloubky 1,5 m s plochou 1050 m2. Bude sloužit 
k odstranění biologického znečištění a sedimentaci kalu nezachyceného na první nádrži. Do 
obou nádrží bude realizován sjezd z betonových silničních panelů pro možnost údržby a 
odtěžování sedimentovaného kalu. 

SO-01.7 Propojovací potrubí – Technologie ČOV bude propojena potrubím PVC KG SN100 DN200. 
Odtok vyčištěné vody od recipientu a obtok biologických nádrží bude potrubí PP UR2 SN10 
DN250. Na směrových lomech potrubí budou šachty DN1000. 

SO-01.8 Výústný objekt – vyústění do vodoteče bude řešeno opevněním břehů a dna toku kamennou 
dlažbou do betonu tl. 0,25 m. Na přechodu opevnění a nezpevněného koryta bude betonový 
práh šířky 0,2 m. V případě potřeby bude na potrubí osazena zpětná klapka proti zpětnému 
vzdutí vody z recipientu. 

SO-01.9 Oplocení – areál ČOV bude vymezen pletivovým oplocením o celkové délce 242,6 m. 
Oplocení bude uchycené na sloupky osazené v betonových patkách. Mezi patkami budou 
betonové podhrabové desky, nad pletivovým oplocením ostnatý drát. Výška oplocení nad 
terénem bude 2,18 m. V místě sjezdu bude osazena dvoukřídlá uzamykatelná brána š. 5,0 m. 

SO-01.10 Provozní objekt – bude sloužit jako velín a příruční sklad pro potřeby obsluhy a provozu 
ČOV. Jedná se o hotový provozní kontejner o rozměrech 4 x 2,4 x 2,6 m. Kontejner bude 
usazen na betonových základových pasech šířky 0,4 m a hloubky min. 0,8 m. 

SO-02 Kanalizace 

Tento objekt řeší dostavbu a úpravu stávající kanalizace a její svedení na nově budovanou čistírnu 
odpadních vod. Na stávající jednotné kanalizaci budou nově osazeny dvě odlehčovací komory pro 
oddělení dešťových průtoků. Vyústění odlehčených vod bude u obou komor v místě stávajících vodných 
vyústí z kanalizace. 

Stoka „A“ bude sloužit jako kmenová stoka odvádějící veškeré odpadní vody z obce na čistírnu. Stoka 
bude v severní části obce napojena na výhledovou splaškovou kanalizaci DN400 a bude vedena ve 
stávající nezpevněné komunikaci. Stoka bude z potrubí PP UR2 SN10 délky 204,9 m a bude na ní 
osazeno 6 ks šachet Ø 1,0 m. V místě vyústění stávající kanalizace bude osazena odlehčovací komora 
OK1, odlehčené vody budou vypouštěny do příkopu potrubím DN600 délky 10,0 m. 

Stoka „B“ bude odvádět odpadní vody z jihovýchodní části obce po jejich odlehčení na nově realizované 
odlehčovací komoře OK2. Kanalizace bude uložená v nezpevněném terénu podél místní komunikace a 
komunikace III/14322, kterou bude také křížit. Křížení bude provedeno pomocí protlačování 
kameninového potrubí DN300 s krytím min. 1,2 m. Stoka bude z potrubí PP UR2 SN10 a kameninového 
potrubí pro protlačování a bude v celkové délce 238,34 m a bude na ní osazeno 8 ks šachet Ø 1,0 m. 

Stoka „B.1“ bude vedena v místě stávající jednotné kanalizace. Na stoce bude osazena odlehčovací 
komora OK2, která bude odvádět odpadní vody do stoky „B“ a dešťové vody na stávající výusť. Stoka 
bude tedy propojovat stávající jednotnou kanalizaci a stávající výusť, mezi které bude nově vložena 
odlehčovací komora. Stoka bude z potrubí DN500 PP UR2 SN10 délky 8,5 m.  

SO-03 Otevřený příkop 

Stávající příkop, který je evidován jako recipient mimo vodní tok ID 10257845, do kterého jsou 
v současnosti přes volnou výusť vypouštěny odpadní vody, bude po realizaci odlehčovací komory OK1 
sloužit k odvádění naředěných dešťových vod. Příkop bude v úseku podél místní nezpevněné komunikace 
od vyústění potrubí až po propustek do areálu ČOV zkapacitněn úpravou do obdélníkového profilu 
z kamenné dlažby do betonu. Od vjezdu do areálu až do vzdálenosti cca 30 m za výústným objektem 
z ČOV bude provedena úprava toku pročištěním a osazením žlabovek. Zbývající úsek stávajícího příkopu 
až po vyústění do rybníka bude pročištěn od vegetace a nánosů – touto úpravou se rozumí údržba, na 
kterou se nevztahuje územní ani stavební řízení a může být provedena nezávisle na stavbě, nejpozději 
však před uvedením ČOV do provozu. 
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SO-04 Přípojka NN 

Místem napojení je stávající pilíř v těsné blízkosti areálu. Celková délka přípojky, která je vnitřním 
rozvodem, bude 36,8 m. 

PS-01 Elektroinstalace + MaR 

Bude realizována stavební a provozní elektroinstalace v provozním objektu s rozvody po areálu. Na 
provozním objektu bude osazeno venkovní osvětlení. V provozním objektu bude dále realizováno zázemí 
pro aerační systém biologické nádrže a měření odtoku z ČOV. 

PS-02 Technologie ČOV 

Na ČOV bude realizováno technické zázemí pro aeraci biologické nádrže. Budou zde osazena dvě 
dmychadla ve venkovním prostoru v protihlukových tlumicích boxech pro snížení hlukové zátěže okolí, 
která budou umístěna za provozním objektem směrem od obce. V biologické nádrži budou osazeny tři 
linie provzdušňovacích elementů zavěšených na lanech s plaváky kotvenými do břehů.  

Umístění stavby na pozemku: 

ČOV: stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 145/1, 145/14, p. p. k. 43 v katastrálním území 
Branišov u Dubného dle výkresu situace, který je součástí předložené dokumentace pro územní řízení. 

Stoka A: stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 145/14, 583, 660/1, 661/2, p. p. k. 584 v 
katastrálním území Branišov u Dubného 

Stoka B: parc. č. parc. č. 385/1, 568/4, 568/5, 568/7, 645/9, p. p. k. 626, 633/1, 633/3, 637/4 v 
katastrálním území Branišov u Dubného dle výkresu situace, který je součástí předložené dokumentace 
pro územní řízení. 

Stoka B1: stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 385/1, 645/9 v katastrálním území Branišov u 
Dubného dle výkresu situace, který je součástí předložené dokumentace pro územní řízení. 

Příkop: stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 47, 145/1, 145/14, 660/1, 661/2, p. p. k. 43 v 
katastrálním území Branišov u Dubného dle výkresu situace, který je součástí předložené dokumentace 
pro územní řízení. 

Přípojka NN: stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 145/14, 661/2 v katastrálním území Branišov u 
Dubného dle výkresu situace, který je součástí předložené dokumentace pro územní řízení. 

Oplocení: stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 145/14 v katastrálním území Branišov u Dubného 
dle výkresu situace, který je součástí předložené dokumentace pro územní řízení. 

Odlehčovací komora OK1: stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 660/1 v katastrálním území 
Branišov u Dubného dle výkresu situace, který je součástí předložené dokumentace pro územní řízení. 

Odlehčovací komora OK2: stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 385/1 v katastrálním území 
Branišov u Dubného dle výkresu situace, který je součástí předložené dokumentace pro územní řízení. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
- Katastrální území Branišov u Dubného v rozsahu navrhované stavby a jejího bezprostředního okolí. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačními výkresy, které jsou součástí dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí v měřítku 1:500, 1:250, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Po právní moci tohoto územního rozhodnutí podá žadatel žádost o stavební povolení – kanalizace a 
ČOV bude předmětem vodoprávního řízení u příslušného správního orgánu, kterým je Magistrát 
města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí. 

3. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vypracována oprávněnou osobou. 
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4. Za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace 

pro stavební povolení. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení. 

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. 

6. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č.  
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

7. Při křížení, souběhu nebo dotyku stavby nebo vedení inženýrských sítí s vodními toky, 
vodohospodářskými díly a zařízeními budou dodrženy příslušné normy, budou dodrženy podmínky 
majitelů a správců veřejného vodovodu a kanalizace, budou respektovány právem chráněné zájmy 
vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. 

8. Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, 
podzemního vedení NN, nadzemního vedení NN. Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení 
distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON distribuce a.s. byl vydán dne 8. 4. 2016 pod 
zn. M18416-16108886. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 
města České Budějovice z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, souhlasu s trvalým 
odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 0,5056 ha na pozemku parc. č. 145/14 – 
trvalý travní porost pro realizaci stavby: „Kanalizace a ČOV Branišov“ v katastrálním území 
Branišov u Dubného ze dne 3. 7. 2014 pod zn. OOŽP/5424/2014/Mš: 
1. Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytyčeny hranice záboru. Investor stavby 

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

2. U odnímané půdy zajistí na svůj náklad ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, provedení skrývky v mocnosti 20 cm z celé 
plochy 0,5056 ha odnímané zemědělské půdy, její následné rozmístění a rozprostření. O 
činnostech souvisejících se skrývkou, jejím dočasným uložením, ošetřováním a využitím bude 
veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny skutečnosti nezbytné pro posouzení 
správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 
vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Deník bude při 
kontrole dodržování podmínek souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF. 

3. Z celkové plochy trvale odňaté ze ZPF bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy o 
objemu cca 1011,2 m3. Skrytá ornice bude použita z části v objemu cca 403,2 m3 pro ozelenění 
nově vzniklého areálu čistírny odpadních vod. Zbývající část skryté zeminy v objemu cca 608 
m3 bude použito ke zvýšení kulturní vrstvy půdy na pozemku parc. č. 835 – orná půda 
v katastrálním území Dubné, který je majetku Zemědělské společnosti Dubné, a.s. se sídlem 
Žabovřesky č.p. 114, Hluboká nad Vltavou a bude i nadále zemědělsky využíván a 
obhospodařován. Skrytá zemina bude před zpětným využitím uložena na odnímané ploše nebo 
na plochách ostatních a bude zabezpečena a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu 
znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním. Odvoz skryté zeminy a 
její rozprostření na plochách k tomu určených bude provedeno nejlépe v návaznosti na 
prováděnou skrývku a dokončeno na vlastní náklady nejpozději do doby kolaudace stavby. 

4. 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. 

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

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 
města České Budějovice z hlediska ochrany ovzduší ze dne 26. 6. 2014 pod zn. 
OOŽP/5505/2014/Stu: 
Vzniká stacionární zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší – Čistírna odpadních vod s kapacitou 480 EO. S tímto zdrojem se souhlasí za 
podmínky, že bude provozován v souladu s předpisy a dokumentací výrobce a dodavatele zařízení.  

11. Budou dodrženy podmínky a skutečnosti vyplývající z vyjádření vlastníků a správců inženýrských 
sítí a dopravní infrastruktury, na které je stavba připojena a vlastníků sítí, které se nacházejí v místě 
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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, 
jedná se konkrétně o podmínky uvedené ve vyjádřeních společností: Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. ze dne 17. 3. 2016 pod zn. 562182/16; E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 8. 4. 2016 pod 
zn. M18416-16108886; ČEVAK a.s. ze dne 8. 7. 2014 pod zn. O14010018043, ze dne 7. 7. 2016 pod 
zn. O16010023318, ze dne 7. 4. 2016 pod zn. O16070022186 a ze dne 17. 3. 2016 pod zn. 
O16070022187; Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 3. 7. 2014 pod zn. SUS 
Jck/09940/2014/14322. 

12. Podmínky, které vyplývají ze smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, budou 
respektovány. 

13. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použito pozemků ve vlastnictví obce v lokalitě 
přilehlé navrhovanému záměru. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Branišov, Branišov 5, 373 84  Dubné 
 

 

Odůvodnění: 

Dne 6. 6. 2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil písemným opatřením ze dne 29. 6. 2016 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 
den 9. 8. 2016, 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, kterou je Územní plán 
Branišov, který nabyl účinnosti dne 16. 6. 2016. 

Pozemek týkající vlastní stavby areálu ČOV je součástí zastavitelného území v ploše technické 
infrastruktury T.I.1., která je zároveň plochou pro veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění 
v oblasti kanalizace ČOV.1. Pro tuto plochu platí: Hlavní využití: Plochy a koridory vedení, staveb a s 
nimi provozně související zařízení technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren 
odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, 
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné 
komunikační sítě a produktovody. 

Pro kanalizační stoky byly územním plánem vymezeny koridory technické infrastruktury, tyto koridory 
jsou současně plochami pro veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění v oblasti kanalizace TIK.1, 
TIK.2., kanalizační stoky jsou vedeny v plochách dopravní infrastruktury DI, MK, UK, v zastavitelné 
ploše veřejných prostranství –veřejná zeleň ZV.7 i přes nezastavěné území v zemědělských plochách - 
ZPF. V plochách dopravní infrastruktury jsou dle územního plánu v přípustném využití uvedeny stavby a 
zařízení technické infrastruktury, stejně jako v plochách veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) a 
v plochách zemědělských (ZPF).  

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

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
 
Podklady pro rozhodnutí (vydaná stanoviska, vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí) 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a 
všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 17. 3. 2016 pod zn. 562182/16 
E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON 
Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 8. 4. 2016 pod zn. M18416-16108886 – 
v zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení 
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E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví 
E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 8. 4. 2016 pod 
zn. M18416-16108886 
ČEVAK a.s., vyjádření ze dne 8. 7. 2014 pod zn. O14010018043, ze dne 7. 7. 2016 pod zn. 
O16010023318, zákresy sítí ze dne 7. 4. 2016 pod zn. O16070022186 a ze dne 17. 3. 2016 pod zn. 
O16070022187 
Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury 
Pardubice ze dne 18. 4. 2016 pod zn. 33162/2016-8201-OÚZ-ČB – v řešené lokalitě se nenachází 
vojenské inženýrské sítě 
T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 17. 3. 2016 pod zn. E08044/16 – nedojde ke kolizi 
s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 12. 5. 2016 pod zn. MW00000415794560 – v zájmovém 
území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti 
Povodí Vltavy státní podnik, stanovisko ze dne 27. 6. 2014 pod zn. 36047/2014-143 
KHS Jihočeského kraje závazné stanovisko ze dne 4. 9. 2014 pod zn. KHSJC 22658/2014/HOK.CBCK 
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, vyjádření ze dne 3. 7. 2014 pod 
zn. OOŽP/5417/2014/Do 
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, závazné stanovisko ke 
stacionárnímu zdroji znečištění ze dne 26. 6. 2014 pod zn. OOŽP/5505/2014/Stu 
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas s 
trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 3. 7. 2014 pod zn. OOŽP/5424/2014/Mš 
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření ke stavbě ze dne 
6. 8. 2014 pod zn. ODaSH/14/10059/Tal-III/14322 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 3. 7. 2014 pod zn. SUS Jck/09940/2014/14322 
Obecní úřad Branišov, rozhodnutí o napojení pozemku na místní komunikaci ze dne 22. 10. 2014 pod 
zn. 3/2014 
 
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, kterou zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, B. Němcové 12/2, 370 01  České 
Budějovice 1; 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 (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 řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se 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. 
 
 



Č.j. SU/4333/2016 Pf str. 8 

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

Obec Branišov, IČO 00581666, Branišov 5, 373 84  Dubné, 
kterou zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, B. Němcové 12/2, 370 01  České Budějovice 1 

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 

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. 47, 145/1, 145/14, 385/1, 568/4, 568/5, 568/7, 583, 645/9, 660/1, 661/2, p. p. k. 43, 584, 626, 
633/1, 633/3, 637/4 v katastrálním území Branišov u Dubného 
 

Jmenný seznam účastníků řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
Eva Šustrová, Němčice 13, 384 11  Netolice 
Jan Kaňka, Branišov 37, 373 84  Dubné 
Bohuslav Kaňka, Branišov 29, 373 84  Dubné 
Marie Lošková, Branišov 2, 373 84  Dubné 
Ing. Ivan Vovesný, Křenovice 139, 373 84  Dubné 
Jiří Návara, Branišov 1, 373 84  Dubné 
Jiří Dobeš, Branišov 27, 373 84  Dubné 
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 
Štěpán Vališ, Otavská 1068/11, 370 11  České Budějovice 11 
Romana Vališová, Otavská 1068/11, 370 11  České Budějovice 11 
Pavel Ryneš, Krčínova 1086/8, 370 11  České Budějovice 11 
Iveta Rynešová, Krčínova 1086/8, 370 11  České Budějovice 11 
Stanislav Maxa, Dubné 139, 373 84  Dubné 
Milada Pražanová, J. Š. Baara 1666/51, 370 01  České Budějovice 1 

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. 112, 113, parc. č. 48/1, 70, 75, 145/5, 145/13, 145/15, 383/4, 385/5, 417/2, 417/24, 568/6, 580, 
619/1, 637/51, 637/54, 637/56, p. p. k. 1, 2, 4, 45, 46, 48, 68, 69, 74, 400, 583, 585, 586, 587, 619/1, 
619/2, 621, 627, 660/1/d1 v katastrálním území Branišov u Dubného  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Branišov č.p. 76 
 
správci dopravní a technické infrastruktury, kteří v zájmovém území vlastní, provozují či spravují sítě 
technické a dopravní infrastruktury 

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 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00  Praha 5 

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. 
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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. 

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 (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. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle položky 17 odst. 1 písm. h) 
ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 
11. 8. 2016. 
 
 
 

Obdrží: 
Po dni nabytí právní moci obdrží stejnopis tohoto rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci 
zplnomocněný zástupce žadatele; místně příslušný obecní úřad, pokud není stavebním úřadem; stavební 
úřad příslušný podle § 15 nebo 16 stavebního zákona k povolení stavby.   

VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01  České Budějovice 1 
Obecní úřad Branišov, Branišov 5, 373 84  Dubné 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí 

 

 

 

zplnomocněný zástupce žadatele (dodejky) 

VAK projekt s.r.o., IDDS: sbgkam8 
  
dotčené orgány 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde - 
Obecní úřad Branišov, IDDS: 9kvat3y 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 
 
 
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 rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
Grafická příloha územního rozhodnutí, kterou tvoří vzhledem k rozsahu stavby situace širších vztahů. 
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