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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ 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"), 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 
28.11.2012 podal 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01  České Budějovice, 
kterého zastupuje E.ON Česká republika s.r.o., IČO  25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, kterého zastupuje SETERM CB a.s., IČO 26031949, Nemanická 16/2208, 
370 10  České Budějovice 

(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 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 

DOUDLEBY, K 1184/3, ČOV - KABEL NN 

Číslo stavby: 1030008116 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/1 (ostatní plocha), parc. č. 1202/1 (vodní plocha), p. p. k. 
144/1, p. p. k. 162, p. p. k. 164, p. p. k. 1180/3, p. p. k. 1184/1, p. p. k. 1184/3 v katastrálním území 
Doudleby. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Rozšíření sítě NN – pokládka nového kabelového vedení NN pro napojení nových odběratelů 

- Vedení NN - zemní kabely 

- Nový NAYY 4 x 16 mm2      0,024 km 

- Nový NAYY 4 x 50 mm2      0,107 km 

Viz rozdělovník: 
 



Č.j. SU/10633/2012 Br str. 2 

 
 

Umístění stavby na pozemku: 

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 19/1 (ostatní plocha), parc. č. 1202/1 (vodní plocha), p. p. k. 
144/1, p. p. k. 162, p. p. k. 164, p. p. k. 1180/3, p. p. k. 1184/1, p. p. k. 1184/3 v katastrálním území 
Doudleby. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Kabelové vedení nízkého napětí 0,4 kV k zajištění dodávky elektrické energie novému odběrateli na 
pozemku parc. č. 1184/3 a zároveň přepojení stávajícího odběratele – chatu na pozemku parc. č. 
164/2 v k. ú. Doudleby a budoucí ČOV. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Katastrální území Doudleby 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

2. Prováděním stavby nebude poškozena zeleň ani vzrostlé stromy v místě stavby. Při provádění 
výkopových prací je třeba dodržet min. vzdálenost výkopu (2,5 m), od paty kmene stromu, stromy a 
ostatní porosty budou chráněny dle normy ČSN DIN 18 920.  

3. 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.  

4. Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemního vedení VVN, podzemního vedení NN, 
podzemního vedení VN a podzemního sdělovacího vedení. Ke stavbě v ochranných pásmech 
nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen 
zajistit si písemný 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. 

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

6. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. 

7. 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. 

8. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení. 

9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města České Budějovice 
Odboru ochrany životního prostředí ze dne 28.5.2012 pod zn. OOŽP/4120/2012/Urb. 

• Z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v pl. znění: * S realizací 
záměru souhlasíme. Trasa kabelu přechází významný vodní tok Malši, jejímž správcem je Povodí 
Vltavy, státní podnik. Pokládka kabelu musí být v souladu s podmínkami správce vodního toku. 

• Z hlediska oddělení ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb. v pl. znění: * Bez 
připomínek 

• Z hlediska oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu dle zákona  č. 334/1992 Sb. o 
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) * Stavební a 
výkopové práce na zemědělských pozemcích je nutné provádět tak, aby na ZPF a jeho 
vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po skončení prací je nezbytné uvést dotčené 
plochy do původního stavu - § 8 odst. 2 zákona. 

• Z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. * 
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Navržená stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Je nutno podat na oddělení 
ochrany lesa žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby podle § 14 odst.2 lesního 
zákona s těmito náležitostmi: snímek katastrální mapy nebo mapy pozemkového katastru se 
zákresem (situaci stavby). Snímek musí obsahovat parcelní čísla dotčených pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, výpis z katastru nemovitostí, vyjádření příslušného lesního hospodáře (Lesy 
České republiky, s.p.. Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 1171, 373 41 Hluboká 
nad Vltavou). 

• Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v pl. znění:* Bez 
námitek. 

• Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů v pl. znění. Záměr se nedotýká tohoto zákona. 

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Odboru ochrany 
životního prostředí České Budějovice ze dne 3.7.2012 pod zn. OOŽP/5584/2012/Mrš, ve kterém 
uděluje podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby „Doudleby 
K 1184/3, ČOV – kabel NN“, jímž dojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. KN 
164, 132/1 (dle PK p.č. 84/1 v k. ú. Doudleby  ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa za předpokladu 
dodržení níže uvedených podmínek, jejichž dodržení zabezpečí investor stavby: 

• Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

• Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí 
lesa uvedených v § 13, v § 20 lesního zákona. Musí být dodržovány předpisy požární ochrany. 
Případné odkácení stromů bude provedeno po konzultaci s odborným lesním hospodářem. 

• Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených k plnění 
funkcí lesa, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno žádné zařízení, ani dočasná 
stavba, související s výše uvedenou stavbou  „Dolní Stropnice K 1628/6- P. Kretschmer a p. Holý –
NN.“ 

• Případné škody na majetku investora (uživatele stavby způsobené pádem stromů, větví, zastíněním a 
ostatními vlivy způsobenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa a lesními porosty nebudou 
uplatňovány vůči vlastníkovi / uživateli lesa, investor/uživatel stavby nebude požadovat odstranění 
veškerých odpadů vznikajících v lesním porostu. 

11. Povodí Vltavy státní podnik závod Horní Vltava správce významného vodního toku Malše  vydal dne 
8.6.2012 pod zn. 32341/2012-142 k akci „Doudleby, K 1184, ČOV – kabel NN“ souhlasné 
stanovisko za předpokladu splnění těchto podmínek:  

• Zahájení a ukončení stavby požadujeme telefonicky oznámit našemu provoznímu úseku 
Malše v Římově tel. 387 987 241 

• Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k vyjádření. 

• Ke kolaudaci stavby (přejímce prací) bude předloženo geodetické zaměření stavby na 
pozemcích Povodí Vltavy, státní podnik, a to ve výkresové a digitální formě (situaci 
s okolím do 50 m včetně sítí v měř. 1 : 500 a detailní výškové uspořádání protlaku v měř. 1 : 
100 s kotami v nadm. Výšce B.p.v.) 

• Požadujeme před zahájením stavebního řízení majetkoprávní vypořádání dle § 25 odst. 4 
zákona 458/2000 Sb. 

12. Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí vydal dne 23.1.2013 pod č.j.: 
OOŽP/426/2013/Stu  závazné stanovisko ke stavbám, zařízením nebo k činnostem, k nimž není třeba 
povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry podle § 17 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) závazné stanovisko, ve 
kterém souhlasí s umístěním stavby v záplavovém území – Doudleby, K 1184/3 ČOV – kabel NN na 
pozemcích parc. č. 1202/1, 19/1, 1184/1, 1180/3, 1184/3, 1202/1, PK 162 a PK 164 v k. ú. Doudleby 
za předpokladu respektování podmínek správce významného vodního toku Vltava – Povodí Vltava, 
státní podnik ze dne 8.6.2012 zn.: 32341/2012-142: 

• Zahájení a ukončení stavby požadujeme telefonicky oznámit našemu provoznímu úseku 
Malše v Římově tel. 387987241. 

• Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k vyjádření. 
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• Ke kolaudaci stavby (přejímce prací) bude předloženo geodetické zaměření stavby na 

pozemcích povodí Vltavy, státní podnik, a to ve výkresové digitální formě (situaci s okolím 
do 50 m včetně sítí v měř. 1 : 500 a detailní výškové uspořádání protlaku v měř. 1 : 100 
s kótami v nadm. Výšce B. p. v.). 

• Požadujeme před zahájením stavebního řízení majetkoprávní vypořádání dle § 25 odst. 4 
zákona 458/2000 Sb. 

• Povodí Vltavy, státní podnik z důvodu umístění stavby v záplavovém území neodpovídá za 
případné škody vzniklé průchodem velkých vod a za škody vzniklé v důsledku nesplnění 
povinnosti dle § 415 a násl. Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01  České Budějovice 

Odůvodnění: 

Dne 28.11.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 3.1.2012  zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 12.2.2013, o jehož výsledku 
byl sepsán protokol. 

Pro řešené území byl dne 27.9.2010 vydán „Územní plán obce Doudleby,“ který nabyl účinnosti dne 
29.10.2010. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

Pro řešené území byl dne 27.9.2010 vydán „Územní plán obce Doudleby,“ který nabyl účinnosti dne 
29.10.2010 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 
E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 9.5.2012 pod zn. H18585 – Z051214598 
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne 25.4.2012  pod zn. 3253/12 
ČEVAK a.s.  ze dne 17.5.2012  pod zn. O12010009418 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 24.4.2012  pod zn. 71169/12 
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 28.5.2012 pod zn. 
OOŽP/4120/2012/Urb 
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 23.1.2012 pod zn. 
OOŽP/426/2013/Stu 
Lesy ČR ze dne 6.6.2012 č.j.: 205/000814/2012 
Obecní úřad Doudleby ze dne 8.5.2012 zn. 183/2012/Ry 
Povodí Vltavy ze dne 8.6.2012 zn. 32341/2012-142 
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 3.7..2012 pod zn. 
OOŽP/5584/2012/Urb 
 

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 E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. 
Gerstnera 6/2151, 370 01  České Budějovice, kterého zastupuje SETERM CB a.s., IČO 26031949, 
Nemanická 16/2208, 370 10  České Budějovice a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům 
nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich st. p. 4/1, 4/2, parc. č. 164/2, 164/4, p. 
p. k. 144/2 v katastrálním území Doudleby, 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. 
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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. 

Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném  pozemku  dotčeni, dle § 85, odst 1 a 2 stavebního 
zákona: 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Obec Doudleby, Doudleby 6, 370 07  Doudleby 
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 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice 
Ing. Marta Frdlíková, Tyršova 4, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
MUDr. Helena Bednářová, Rybákova 364, 373 82  Včelná 
Jan Šejhar, Straňany 31, 370 07  Doudleby 
Pavlína Brejchová, Doudleby 38, 370 07  Doudleby 
Petr Kolář, Rudolfovská tř. 13/1993, 370 01  České Budějovice 
MUDr. Jan Peroutka, Zavadilka 2482, 370 05  České Budějovice 
Jana Peroutková, Zavadilka 2482, 370 05  České Budějovice 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly uplatněny 

 

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. 

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 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České 
Budějovice a na úřední desce obce Doudleby 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 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
navrhovatelé (dodejky) 
SETERM CB a.s., IDDS: 52af9fb 
 
Obec, na jejímž území se má záměr uskutečnit dle § 85 odst. 1b) 
Obec Doudleby, IDDS: kutb5e5 
 
  
ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 a) a b), kterým je doručováno veřejnou vyhláškou 
Obec Doudleby, Doudleby č.p. 6, 370 07  České Budějovice 7 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
Ing. Marta Frdlíková, Tyršova č.p. 4, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
MUDr. Helena Bednářová, Rybákova č.p. 364, Včelná, 373 82  Boršov nad Vltavou 
Jan Šejhar, Straňany č.p. 31, Doudleby, 370 07  České Budějovice 7 
Pavlína Brejchová, Doudleby č.p. 38, 370 07  České Budějovice 7 
Petr Kolář, Rudolfovská tř. č.p. 1993/13, České Budějovice 3, 370 01  České Budějovice 1 
MUDr. Jan Peroutka, Zavadilka č.p. 2482, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
Jana Peroutková, Zavadilka č.p. 2482, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
  
dotčené orgány 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
Obecní úřad Doudleby, IDDS: kutb5e5 
  
ostatní 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 
 
 
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 
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Obecní úřad Doudleby 

-    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, zejména vzdálenosti od hranic pozemků  a staveb na nich. 
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