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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

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 (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.5.2008 

podal 

Bioplyn Dubné s.r.o., Žabovřesky 114, 373 41  Hluboká nad Vltavou  (IČ – 28063961) , jako 

zplnomocněný zástupce žadatele  

Zemědělská společnost Dubné a. s., Žabovřesky 114, 373 41  Hluboká nad Vltavou (IČ – 
26030993) 

(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 

 

Bioplynová stanice 

na pozemcích parc. č. 293/11 (druh pozemku – ostatní plocha), 293/12 (ostatní plocha), 293/13 (ostatní 

plocha), 750/8 (ostatní plocha), 1492 (ostatní plocha,) 293/3 (trvalý travnatý porost)  PK č. 724 v 
katastrálním území Žabovřesky u Českých Budějovic.  

 

Stavba obsahuje: 

SO-01 Fermentor s integrovaným nízkotlakým zásobníkem plynu 2 x, 

SO-02 Dokvašovací jímka s integrovaným nízkotlakým zásobníkem plynu, 

 

 

Viz rozdělovník: 
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SO-03 Koncový sklad – sklad digestátu s integrovaným nízkotlakým zásobníkem plynu – 2 x, 

SO-04 Technický objekt – Čerpací komora, 

SO-05 Budova kogenerace, 

SO-06 Skladová plocha – silážní žlab, 

SO-07 Kanalizace povrchových vod + rozvod vody, 

SO-08 Přípojka VN, transformace, 

SO-09 Plynovod – Fléra, 

SO-10 Oplocení, přístupová komunikace, zpevněné plochy. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Novostavba – výroba energie.Jedná se o novostavbu bioplynové stanice (kombinované zařízení 
k výrobě bioplynu a jeho  energetickému využití). Navržený záměr řeší  problematiku  zpracování  

statkových hnojiv a biomasy jejich  energetickým účelům. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Umístění stavby na uvedených pozemcích je vyznačeno v grafické příloze rozhodnutí, která 
obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 

pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 

vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb v měřítku  1:500. 

Určení prostorového řešení stavby - vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Novostavba bioplynové stanice je navržena ve stávající zemědělském areálu v části přiléhající 
k silnici III/14529. Bioplynová stanice bude z velké části pohledově odcloněna  stávajícími 

zemědělskými objekty.  

SO 01 Fermentor  s integrovaným  nízkotlakým zásobníkem plynu 2 x. – Jedná se o dvě železobetonové 
kruhové jímky, základové deska a stěny  z vodotěsného železobetonu. Zakrytí bude kompletně 

plynojemem – plynostěným víkem neseným vzduchem, stávajícím se ze dvou fólií s opěrnými 

vzduchovými polštáři. Rozměry vnitřní 23 m, h= 6,0 m, h účinná = 5,4 m.  V účinný = 2.24m3 

SO 02 Dokvašovací jímka s integrovaným  nízkotlakým zásobníkem plynu – Jedná se o železobetonovou 
jímku ve vodotěsném provedení. Zakrytí navrženo opět plynojemem  - plynostěným víkem neseným 

vzduchem, stávajícím se ze dvou fólií s opěrnými vzduchovými polštáři.  Rozměry vnitřní 28 m, h = 6 m, h 

účinná = 5,4 m. V účinný 3.325 m3. 

SO 03 Koncový sklad – sklad digestátu s integrovaným nízkotlakým zásobníkem  plynu – 2 x. Jedná se o 

železobetonovou jímku ve vodotěsném provedení. Zakrytí navrženo opět plynojemem  - plynostěným 

víkem neseným vzduchem, stávajícím se ze dvou fólií s opěrnými vzduchovými polštáři.  Rozměry uvnitř 
30 m, h = 6,0 m, h účinná = 5,4 m. V účinný 3.817  m3. 

SO 04 Technický objekt – čerpací komora – přízemní prostor mezi dvěma fermentory s příslušným  

technickým vybavením. 

SO 05 Budova kogenerace – Kontejner s vestavěným spalovacím motorem s generátorem. Rozměry D = 
12,68 m, Š 4.30 m. Tepelný výkon Pzu  1250 kW – Elektrický výkon Pel 9090 kW.  Palivo bioplyn 560 

m3/h. 
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SO 06 Skladová hala – silážní žlab -  jedná se o silážní žlab pro siláž a senáže se sušinou nad 35% - 
velikost 85 x 45 m, celková plocha 3.825 m2. 

SO 07 Kanalizace – vodovod – v rámci kanalizace budou vybudovány kanalizační potrubí mezi 

jednotlivými  stavebními objekty bioplynové stanice a objektem silážního žlabu. Kontaminované vody 

z plochy silážního žlabu a z místa výdejního  budou touto kanalizací svedeny do jímek BPS. Připojení 
navrženého záměru na vodu bude proveden rozvod vody ze stávajícího objektu dojírny na p.p.č. 101/2. 

SO 08 Přípojka VN, trafostanice – v areálu bude pro provoz bioplynové stanice nově umístěna 

trafostanice, která se bude nacházet v těsné blízkosti  kogeneračních jednotek.  Je navržena nadzemní 
trafostanice – typu Betonbau. Stávající vedení VN vede severovýchodně  od navrženého záměru stavby.  

Z upraveného místa tohoto  venkovního vedení VN bude proveden nový svod VN. Kabel vedení VN 

bude od odbočovacího místa veden směrem k navržené trafostanici.  Trafostanice bude vybavena 
rozvaděčem  22 kV skládajícího se z jednoho pole  přívodního, jednoho pole  měření el. energie na straně 

22 kV a jednoho pole transformátoru 22/0,4 kV. 

SO 09 Plynovod, Fléra -  mezi membránovými plynojemy a objektem s vestavěnou kogenerační 

jednotkou povede nadzemní plynovod. Podzemním plynovodem bude propojen plynojem se spalovačem 
přebytkového plynu – nouzovým hořákem  - flérou. Fléra bude umístěna ve vzdálenosti min. 15 m od 

fermetoru. 

SO 10 Oplocení, přístupová komunikace, zpevněné plochy – nové oplocení  naváže na oplocení stávající. 
okolo novostavby bioplynové stanice. V areálu budou využívány vnitroareálové komunikace.  V rámci 

navržené stavby se nově navržené zpevněné komunikace vybudují za cílem  jednodušší manipulace  a 

údržby, kolem objektu kogenerace a mezi fermetory.  Nové manipulační plochy budou vyzpádovány 

směrem ke vtokům přes lapače olejů do jímek  se vstupními surovinami, tak aby bylo zabráněno volnému 
odtoku kontaminovaných vod. Pro příjezd bude využíván stávající sjezd ze silnice III/14529. 

Předpokládané kapacity provozu a výroby:    

Předpokládané množství vyrobené el. energie                   990 kW 

Celková výroba el. energie za rok                                      7.896,000 kWh 

Celkový tepelný výkon                                                       1250 kW 

 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb v měřítku  1:500. 

2. Bude dodržena podmínka závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví - Krajské hygienické 
stanice Jihočeského kraje se sídlem v Čes. Budějovicích ze dne 6.6.2008 zn. 3950/08/HOK.CB: 

V dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení bude zpracován konkrétní  návrh 
pasivních protihlukových opatření – viz. Akustický posudek (zpracovatel Studio D-akustika  s.r.o.  

České Budějovice, zák.č. 10/6237/2008, leden 2008). Ověření účinnosti protihlukových opatření 

přímým měřením bude požadováno v rámci zkušebního provozu bioplynové stanice.  

3. V dokumentaci pro stavební povolení budou vyznačena stávající energetická zařízení  a jejich 

ochranná pásma v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
dojde k dotčení ochranných pásem budou v dokumentaci uvedeny požadavky dané ustanovením § 46, 

§68, §87 zákona č. 458/2000 Sb.   
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4.   V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení bude navrženo řešení nakládání se závadnými 
látkami při provozování bioplynové stanice Pozn. každý, kdo  zachází se závadnými látkami  je povinen  

při manipulaci  a uskladňování učinit odpovídají opatření, aby nevnikly do podzemních  a povrchových 

vod a neohrozily  jejich prostředí. Je nutno zajistit, aby nedocházelo k úkapům a následně  k vsakům do 

půdy, provádět kontroly těsnosti nádrží a technického stavu zařízení atd. – viz ustanovení § 39 odst. 4 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. V případě, že uživatel zachází se 

závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo když zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím 

znečištění podzemních nebo povrchových vod , je povinnost vypracovat havarijní plán. Rovněž platí 
povinnost vést záznamy o druhu a množství těchto látek, dle § 39 odst. 6 vodního zákona. 

5.    Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat požadavky vyplývající z části III. 

závazného stanoviska Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
ze dne 1.12.2008 zn. KUJCK30652/2008 OZZL/4/Sd. 

          a) všechny vstupní jímky biomasy do fermentoru a skladovací jímky digestátu budou osazeny  

zastřešením pro omezení emisí pachových látek. 

        b)skladovací jímky digestátu musí mít kapacitu min. na donu 4 měsíců, kapacita musí být počítána i 
s přihlédnutím k přídavkům  ředicích kapalin. 

        c)odpadní plyny z kogenerační jednotky budou vypouštěny k tomu určeným výfukem. Před 

vyústěním odpadních plynů do ovzduší bude vybudováno a udržováno v provozuschopném stavu měřicí 
místo pro odběr vzorků nebo měření emisí, které bude splňovat požadavky ustanovení § 7 odst. 5 a 6 

vyhlášky č. 356/2002 Sb. 

        d)bioplyn nebude nikdy přímo vypouštěn do ovzduší. V případě havarijních stavů kogenerační 

jednotky nebo  nezpracovatelné nadprodukce bude bioplyn v nezbytném množství spalován v hořáku 
zbytkového bioplynu (fléře) v souladu s přílohou čís. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 

        e)součástí bioplynového hospodářství bude i odsiřovací zařízení (řízené dávkováním vzduchu), 

měření produkovaného a spotřebovaného bioplynu na všech spotřebičích a provozní analyzátor bioplynu 
v provedení minimálně 2  kanálovém pro složky CH4 a H2S. 

        f)řídící systém bioplynové stanice bude zajišťovat průběžnou archivaci všech sledovaných, 

kontrolovaných, řízených, dopočítávaných i ručně zadávaných veličin a údajů. 

        g)výroba bioplynu a provoz kongregační  jednotky  budou v rámci možnosti řízeny tak, aby byly 

minimalizovány přebytky bioplynu spalované na fléře. V případě havárie kogenerační jednotky bude 

produkce bioplynu minimalizován, případně zastavena.  

        h)tepelné hospodářství bude navrženo tak, aby bylo možné v budoucnosti jednoduše a bez zásadní 
rekonstrukce realizovat využití přebytků tepla z kogenerační jednotky. Tomuto požadavku musí 

odpovídat i uspořádání kogenerační jednotky a jejího příslušenství. 

6.  K žádosti o vydání stavebního povolení bude doložena uzavřená smlouva s E.ON. Distribuce, 
a.s.F.A.Gerstnera 6 České Budějovice o připojení výrobny o výkonu 999 kW k distribuční soustavě. 

7    Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude odsouhlasena E.ON. Distribuce a.s. 

F.A.Gerstnera 6 České Budějovice. 

8.  V případě, že před podáním žádosti o vydání stavebního povolení dojde k ukončení platnosti doposud 

vydaného vyjádření E.ON. Česká republika, s.r.o. o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování 

E.OM Česká republika, s.r.o. a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu, bude doloženo nové 

vyjádření. Požadavky z něho vyplývající budou zahrnuty do projektová dokumentace pro stavební 
povolení.  
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Zemědělská společnost Dubné a. s., Žabovřesky 114, 373 41  Hluboká nad Vltavou zastoupená spol. 
Bioplyn Dubné s.r.o., Žabovřesky 114, 373 41 Hluboká nad Vltavou. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 28.5.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil písemným opatřením ze dne 24.11.2008 zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení, veřejnosti  a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní 
jednání  na den 30.12.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

V rámci veřejného ústního jednání se vyjádřil pouze zástupce Policie ČR  Okresního ředitelství České 

Budějovice – Dopravního inspektoriátu. V rámci svého vyjádření uvedl, že není připomínek k využití 
stávajícího sjezdu ze silnice III/14529.  

Zplnomocněný zástupce žadatele k veřejnému ústnímu jednání doložil  písemné prohlášení u splnění 

vyvěšovací povinnosti podle § 87 odst. 2 stavebního zákona podle pokynu stavebního úřadu, uvedeného 

v oznámení o zahájení územního řízení. 

---------------------------------------------- 

Dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí vypracoval Ing. arch. Jíří Weinzetll – 

Autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby (ČKA č. 0101524). 

------------------------------------------- 

 

Podle § 90 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu: 

a)s vydanou územně plánovací dokumentací   

b)s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území 

Zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Žabovřesky (dále jen ÚPnSÚ) bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Žabovřesky dne 30.5.2006. Na základě schváleného zadání  změny č. 2 ÚPnSÚ byl 

projektantem změny  č. 2 ÚPnSÚ zpracován návrh změny č. 2 ÚPnSÚ, který byl projednán  a posouzen 

v souladu s § 50 a § 51 stavebního zákona. Na základě požadavku zastupitelstva  obce Žabovřesky ze dne 
14.8.2007 bylo řešené území změny č. 2 ÚPnSÚ rozšířeno o lokalitu 2/4 s návrhem funkčního využití, 

kde je mj. jako přípustná funkce uvedena  stanice  bioplynu. Rozšíření řešeného území změny č. 2 

ÚPnSÚ o lokalitu 2/4 včetně navrženého  funkčního využití dohodl pořizovatel s dotčenými orgány 

v procesu územního plánování včetně krajského úřadu. Změna č. 2 ÚPnSÚ byla schválena 
zastupitelstvem obce Žabovřesky, opatřením obecné povahy „usnesením“ dne 15.4.2008  č. 1/2008. 

Datum účinnosti 19.6.2008.    

V rámci svého hodnocení dospěl stavební úřad k závěru navržená stavba je v souladu s ÚPnSÚ a změnou 
č. 2 ÚPnSÚ Žabovřesky.  

c)s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 

využívání území, 
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Navržená stavba je v souladu s vyhláškou čís. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

a vyhláškou čís. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.    

 

d)s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

Stavba je komunikačně připojena stávajícím sjezdem ze silnice III/14539. V rámci navržené stavby je 

navrženo rozšíření zpevněných ploch pro zajištění provozu stavby výrobny. Z hlediska připojení na 
vodovod je navržen vodovodní rozvod připojený na rozvod v objektu stávající dojírny. V areálu bude pro 

provoz bioplynové stanice nově umístěna trafostanice. Ze stávajícího  vedení VN severovýchodně  od 

navrženého záměru stavby bude do navržené trafostanice přivedeno kabelové vedení VN. 

  e)s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, 

popř. s výsledkem, řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

     K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů. 
Požadavky v nich uvedené (pozn. týkající se umístění stavby) byly zahrnuty do podmínek tohoto 

rozhodnutí. V průběhu řízení nebylo nutné řešit rozpory pro ochranu práv a právem chráněných zájmů 

účastníků řízení..  

 

Závazná stanoviska, rozhodnutí  a vyjádření dotčených orgánů: 

- závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví - Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje 

se sídlem v Čes. Budějovicích ze dne 6.6.2008 zn. 3950/08/HOK.CB – vznesená podmínka byla 

zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. 

- závěr zjišťovacího řízení zn. KUJCK 2545/2008 OZZL/11-Sm ze dne 29.2.2008, v rámci kterého 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví dospěl k závěru, že 

navržený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na životní 
prostředí  a o změně některých zákonů (dále jen- zákona)  

- stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze 

dne 4.11.2008 zn. KUJCK 2545/2008 OZZL/15-Sm, ze stanoviska vyplývá, že záměr i při změně 

výškového osazení fermetorů nepodléhá novému zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.  

- závazné stanovisko ČR Státní energetické inspekce – územního inspektoriátu  pro Jihočeský kraj ze 

dne 4.8.2008 zn. 851/08/31.103Ča – vznesené podmínky jsou v dokumentaci k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí doplněny. Stavební úřad v rámci podmínky č.3 tohoto rozhodnutí uložil 

povinnost v dokumentace pro stavební povolení vyznačit zakreslení stávající energetických zařízení  

a jejich ochranných pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že dojde k dotčení ochranných pásem budou dodrženy podmínky dané ustanovením § 46, 

§68, §87 zákona č. 458/2000 Sb.   

- závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 
18.6.2008 zn. OOŽP/5646/2008/Kre – požadavky vyplývající z hlediska vodního hospodářství  dle 

zákona č. 254/2001 Sb. byly zahrnuty do podmínky č.4 tohoto rozhodnutí. 

- souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jč. kraje České Budějovice ze dne 

1.12.2008 zn. HSCB-2124/PRE-Do-2008. 

- závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a 
lesnictví  ze dne 1.12.2008 zn. KUJCK – souhlas podle  § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. o 

ochraně ovzduší  a o změně některých zákonů s povolením  umístění stavby\ stacionárního znečištění  

ovzduší  s názvem „Bioplynová stanice Žabovřesky“. Podmínky uvedené v části III. závazného 

stanoviska stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 
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K žádosti o vydání územního rozhodnutí je doloženo stanovisko E.ON Distribuce, a.s. k žádosti výrobce 
elektřiny o připojení  „výrobny“ k distribuční soustavě  a zajištění rezervovaného výkonu pro „Výrobnu o 

výkonu 999 kW Žabovřesky“ ze dne 24.11.2008 s platností 180 dnů o data uvedeného v záhlaví 
průvodního dopisu, tj. o de dne 24.11.2008. 

 

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. 

 

Vymezení okruhu účastníků řízení. 
 

Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona  

Žadatel (dodejka) 

Zemědělská společnost Dubné a. s., Žabovřesky 114, 373 41  Hluboká nad Vltavou, zastoupené 
spol.Bioplyn Dubné s.r.o., Žabovřesky 114, 373 41  Hluboká nad Vltavou 

 

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona  
Obec Žabovřesky, Žabovřesky 84 373 41 Hluboká nad Vltavou   

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b), c) stavebního zákona, kterým se rozhodnutí ve věci 

doručuje „veřejnou vyhláškou“.  
Ostatní účastníci  řízení, kterým je doručováno rozhodnutí „veřejnou vyhláškou“ 

František Kubík, Žabovřesky 4, 373 41  Hluboká nad Vltavou 

Marie Kubíková, Žabovřesky 4, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
Václav Steinhaizl, Plzeňská 31/587, 370 04  České Budějovice 

Marie Bártová,  Břehov 22, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

E.ON Česká Republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice 
Vodovody a kanalizace  Jižní Čechy, a.s., B.Němcové 2/12, 370 80  České Budějovice 

Obec Žabovřesky, Žabovřesky 84 373 41 Hluboká nad Vltavou 

Ing. Jan Hála, Žabovřesky 100, 373 41  Hluboká nad Vltavou 

Jana Hálová, Žabovřesky 100, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
Zemědělská společnost Dubné a.s.,  Žabovřesky 114, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

Milan Jokl, Ženíškova 2/2121, 149 00  Praha 4 

Jiřina Macková, Habří 12, 373 84  Habří 
Jiří Koupal, Žabovřesky 34, 373 41  Hluboká nad Vltavou 

Jiřina Koupalová, Žabovřesky 34, 373 41  Hluboká nad Vltavou 

E.ON Česká Republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49  České Budějovice 

SÚS Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10  České Budějovice 

 

Ustanovení § 85 odst. 1 písm. c) stavebního zákona uvádí, že účastníky územního řízení jsou  - osoby, o 
kterých tak stanoví  zvláštní právní předpis (občanská sdružení ) – zvláštní postavení občanských 

sdružení  v návaznosti na ustanovení § 70 odst. 3  zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny a 

podle § 23 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.    
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Podle prvního citovaného ustanovení  může občanské sdružení  nebo jeho organizační jednotka, jehož 

posláním je ochrana přírody a krajiny, požadovat  u příslušných orgánů státní správy , aby bylo předem 

informováno  o zamýšlených zásazích  a zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny b 

zájmy ochrany přírody a krajiny.  Tato žádost je platní 1 rok ode dne jejího podání, lze ji podávat 
opakovaně.  

V daném případě má stavební úřad  povinnost oznámit takovému občanskému sdružení podání žádosti  o 

vydání územního rozhodnutí a tedy zahájení územního řízení  a občanské sdružení  se může ve lhůtě 8 
dnů přihlásit  jako účastník  územního řízení, který má následně práva procesní. K účati do územního 

řízení se nepřihlásilo žádné občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož posláním je 

ochrana přírody a krajiny.  

 

       Při vymezování okruhu účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písm. b)  stavebního zákona stavební úřad 

dospěl k závěru, že toto právní postavení přísluší  vlastníkům pozemků parc. č.  750/2 KN (PK 302), 

293/1 KN (PK 287 – 286), 671KN (PK 718), KN 750/1 (PK 741) 750/1 KN (PK 750), 750/1 KN (PK 
753), 1426 KN (PK1426) v k.ú. Žabovřesky. Vlastnictví ani jiná věcná práva k dalším vzdálenějším 

pozemkům a stavbám na nich nemůže být tímto územním rozhodnutím  přímo dotčeno.         

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila k navržené stavbě připomínky. 

 

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. 
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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 

 

 
 

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České 

Budějovice a Obecního úřadu Žabovřesky 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 rovněž zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 
 

 

  7.1.2009 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 
 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
Se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce obdrží:  

Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední deska, - zde – 

 
 

Se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup 

- obdrží:  
Obecní úřad Žabovřesky, Žabovřesky, 373 41  Hluboká nad Vltavou 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se vyměřuje ve výši 1.000 Kč 

podle položky č. 18 písm. a)  sazebníku zákona, který byl uhrazen dne 28.5.2008. 
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Příloha rozhodnutí. 
Grafická příloha rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se 

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 

zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb v měřítku  1:500. 
 

 


