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Sp, zn..: S-MUCK 07290l?017-Be
č1.: uucx 1326812017
Vyřizuj e : Prtra Benčová

Český Krumlov, dne 10,03.2017

ozxÁuBxÍ
ZAHÁJENí úzputNíno Říznní

vgŘgrNou vyHLÁŠKou

Jan Petrou, nar.23.04.1990, Horní Třebonín 8,382 01 Dolní Třebonín

(dále jen "žadatel") podal dne 07 .02.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"prodloužení vodovodního řadu vč. 2 přípojek k parc.č.2I15l2"
Dolní Třebonín

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1380/1, 226011,212611,2175/?, v katastrálním území Dolní
Třebonín. Uvedeným dnem bylo zabájeno územní íízení.

Předmětern řízení je umístění vodavodního řadu k pozemku parc.č. 21 I5/2. Vodovodní řad bude napojen na
stávající řad na pozemku parc.č. ]380/1, povede v pozemcích parc.č. I3B0/], 226a/1 a 2126/], v celkové
d.elce I37 m. Na prodl.vodovodní řad. budou napojeny 2 vtldovodní přípojlcy pro pozernek parc.č. 2115n,
které budou ukončeny cca ],0 m za hranicí parc.č. 21 I5/2.

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. l83l2ffi6 Sb., o územním plánování a stavebnín Ťádu (stavební zákon), v platném znění (dále
jen "stavební zákan") oznamuje podle § 87 odst. l stavebního zákona zahájení územního Ťízení, ve
kterém upouští od ústního jednrání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci ffzení
své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci ffzení mohou
nalúížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, úřední dny po,st 7.30-
11.00+12.00-17.00, út,čt,pá 7,30 - 8.30, příp. i jiné prac.dny po předchozí domluvě s osobou vedoucí
íízení). Současně stavební úŤadvyzýváúčastníky íízení, aby ve stejné lhůtě uplatnili svápráva vyjádřit se
kpodkladům rozhodnutí. Po uplynutí shora uvedené lhrity stavební úřad předpokládá,že bude ve věci
rozhodnuto.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné náwhy po celou dobu řízení až do vydání
roáodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v ffzení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnufí, popřípadě nawhnoutjejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteťých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zfuana, se nepfihlíží. Účastnft Ťíz,ení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postaveníjako účastníka íízpní, a důvody podání námitek.

oBEc D6LNí rŘengliP

nnĚsrsrÝ úŘan čpsrÝ KRuMLov
stavební úíad
Kaplická 439, Krumlov,



č1. tvIucr 1:268l20L7 sfr,2

uvedená lhůta je současně lhůtou pro nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu, pro vyjadřování,se

k podkladům ónoa""ti podle § 36 odst. 2 správníhďíádu apro podávání navrhovaných dŮkazŮ dle § 36

odst. 1 správního řádu.

Účastníci jsou oprávněni navrhovat dttkazy a činit jiné návrhy p9,,:"lou, $obu 
říln| až do vydání

,lá"Á",r1 G".irr"i mají právo vyjádřit v rízení své stanovisko. Účastníci se mohou Před vYdáním

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popffpadě nawhnoutjejich doplnění,

účastníci jsou povinni se při jednání před stavebním úřadem prokáaat prukazem umožňujícím

identifikovat jejich totožnost. pruřaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého

pobytu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho_ zástupce písemnou plou moc dle § 33

správního řádu. Elektronická podání se zaručenym elektionictcým podpisem je možné zasílat na adresu e_

podatelny: posta @ mu.ckrumlov.cz.

obec může uplatnit nrámitky k ochraně zájmttobce a zájmů občanů obce. vlastník pozemku nebo stavby,

na kterých má být požadovaný zámér o.kot"čněrl není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné

právo k tomuto pozemku nebó stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné Právo k sousedním

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být izemním rozhodnutím přímo

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakýrn je její Právo Přímo

dotčeno. osoba, která je teastn*em ri""rr? póď" zvláštního právního předpisu, mŮŽe_ uPlatňovat námitkY

pouze vrozsahu, v ;atem je projednávaným zám&em dotčin veřejný zájem,jehož ochranou se podle

zvláštního právního předpisu zabýv á.

Johana HANuŠOvÁ
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
. účastníci (doručenlq) - nevracet, vložit do schránlq

1. Jan Petrou, Horní Třebonín č.p. 8, 382 01 Dolní Třebonín

2. T erezaPetrouová, Horní Třebonín ě,p, 8, 382 0 1 Dolní Třebonín

3. Obec Dolní Třebonín, IDDS: bipbkma
sídlo: Dolní Třebonín č.p.6,382 01 Dolní Třebonín

4. PRVOK s,r.o.,IDDS: 9auuid6
sídlo: Nádražní č.p. 3, Nádražní předměstí, 381 01 č".ky Krumlov 1

5. Česká telekomunikační infrastruktura a,s,, IDDS: qal425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681,16,130 00 kaha3-Zlžkov
6. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cvlz

sídlo: F. A. Gersínera ě,p.2l5lt6,české Budějovice 7, 370 01 české Budějovice 1

7. E,ON Česká republika, s, r. o., Správa síĚ plyn, IDDS: 3SZ!cy1
síd1o: F. A. d;;; t,.p. Žtstts,§".ťe Budějovice 7,370 01 České Budějovice 1

s. ša*Ň.ková, Krčínova ě.p. IOg4t22, české Budějovice 2,3,70 11 české Budějovice 11

9. Veronika pavlíčková, plzeňska č.p. 594t4l,české liudějovice 3, 37o 04 české Budějovice 4

l účastníci řízení, laeří nejsou známy (veřejnou vyhlóškou)

I0, vlastník pozemku parc.č. 2253/6 v k.ú. oblní Tiebonín (v KN je uvedený p, František Bohdal, nar,

22.08.Iglg,bytem Dóhí Třebonín č,p.25,v evidenci obyvatel však veden není;
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' Navědomí:
11. Městslcý Úřad Česhý Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní
Brána, 381 01 Český Krumlov 1

. dóle se doručí se žódostí o zveřejnění na úřední desce:
12. Městslcý úřad Český Krumlov, odbor vnitřníchvěcí,Kaplická č.p.439,381 01 Český Krumlov
13. Obecní úřad Dolní Třebonín, IDDS: bipbkma

sídlo: Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obce Dolní Třebonín a na úřední desce stavebnjího
Úřadu, který vede řízeni. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst.2 správního řádu
PovaŽuje za doruČené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Vyvěšeno dne .....,.......

razííko a podpis orgránu, který potvrzuje lyvěšení

Toto oznámení musí b>rt téŽ zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup - na elektronické úřední
desce pffsluŠné obce a na elektronické úřední desce stavebnítro úřadu,který vedeíaení,po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne .............

razítko apodpis orgánu, kterYje zodpovědný zazveíejnění

Oznámení s rlvznačeným datem v}rvěšení bude vráceno stavebnímu úřadu,

0bec Dolní Třebonín - tť: oo 2 45 852

vyvéšeno na ÚŘtDNl Dtsct oBCE DOLNíIŘEBONíM
and

EtE§RONlcKÉ Ú§EDNí DEscE oBff DOLNiTŘrBoNÍN

_
uyvesenoone ./4, J l)ly /Ář-
Sejmuto dne:


