Ma g i s t r á t mě s t a Č e s ké B u d ě j o v ic e
Stavební úřad
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Značka:
SU/5993/2011 Pích

Vyřizuje:
Píchová Hana

Tel.:
38 680 4025

E-mail:
pichovah@c-budejovice.cz

Datum:
6.12.2012

USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
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"), podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
zastavuje
společné územní a stavební řízení zahájené dne 28.6.2011 na základě žádosti o vydání rozhodnutí
o umístění a provedení stavby, kterou podala
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 6/2151, 370
01 České Budějovice, kterou zastupuje PRO 22 v.o.s., IČO 62522108, Čechova 59/395, 370 01
České Budějovice
(dále jen "žadatel"), ve věci stavby
KABELOVÉ VEDENÍ NN - LHOTA U DYNÍNA (č.s. SB-4811-051, RD p. Láf)
na pozemku parc. č. 87/3, 702/1, 714/1 v katastrálním území Lhota u Dynína.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice
Odůvodnění usnesení - zastavení společného územní a stavební řízení:
Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad rozhodl ve věci –
vydal dne 28.3. 2012 pod zn. SU/5993/2011 Pích rozhodnutí o umístění a povolení předmětné stavby.
Následně podala odvolání proti vydanému rozhodnutí paní Marie Kmoníčková, bytem Praha, ul.
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Strojnická 1/304. Odvolací orgán Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic, po přezkumném řízení vydal dne 12.10. 2012 rozhodnutí pod č.j.
OREG 24958/2012/jacai, kterým napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil a věc vrátil k novému
projednání.
Žadatel o umístění a povolení stavby kabelového vedení (č.s. SB-4811-051, RD p. Láf), vzal podáním
ze dne 21.11. 2012, žádost zpět. V důsledku zpětvzetí návrhu bylo vyhověno žádosti o zastavení
řízení.
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 a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva
k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, 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.
Ve smyslu ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě,
účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení dle § 85 odst 1 a) stavebního zákona:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice
Účastníci řízení dle § 85 odst 1 b) stavebního zákona:
Obec Dynín, 373 64 Dynín
Účastníci řízení dle § 85 odst 2 a) - b) stavebního zákona:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Dynín, 373 64 Dynín
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
Petr Láf, U Školky 160, 373 67 Borek
Zdeněk Jiráň, Budovcova 3/733, 370 01 České Budějovice
Hedvika Jiráňová, Lhota 6, 373 64 Dynín
PaedDr. Hynek Kmoníček, Ohrazenická 171, 530 09 Pardubice
Marie Kmoníčková, Strojnická 1/304, 170 00 Praha
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
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení:
Při stanovení okruhu účastníků vedeného stavebního řízení, vycházel stavební úřad z ustanovení § 109
stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka a pozemků stavbou dotčených, dále
byli do okruhu účastníků stavebního řízení zahrnuti vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich st. p.
18, 19/1, 87/3, 88/3, parc. č. 702/4 a 714/1 v katastrálním území Lhota u Dynína a správci technické
infrastruktury, jelikož mohou být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Vlastnictví ani jiná
práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad zahájení stavebního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 109 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou.
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E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice
Obec Dynín, 373 64 Dynín
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
Petr Láf, U Školky 160, 373 67 Borek
Zdeněk Jiráň, Budovcova 3/733, 370 01 České Budějovice
Hedvika Jiráňová, Lhota 6, 373 64 Dynín
PaedDr. Hynek Kmoníček, Ohrazenická 171, 530 09 Pardubice
Marie Kmoníčková, Strojnická 1/304, 170 00 Praha
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
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení 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. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá
odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Toto usnesení 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.
Usnesení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Územní řízení:
Zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky)
PRO 22 v.o.s., IDDS: wzruudt
ostatní účastníci (dodejky)
Obec Dynín, IDDS: i3vb5jd
dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde Obecní úřad Dynín, IDDS: i3vb5jd
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství
ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85,odst. 2 písm. a)- b) stavebního zákona, kterým se
oznámení doručuje „veřejnou vyhláškou“
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Petr Láf, U Školky č.p. 160, 373 67 Borek
Zdeněk Jiráň, Budovcova č.p. 733/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
Hedvika Jiráňová, Lhota č.p. 6, 373 64 Dynín
PaedDr. Hynek Kmoníček, Ohrazenická č.p. 171, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Marie Kmoníčková, Strojnická č.p. 304/1, 170 00 Praha 7-Holešovice
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ostatní se žádostí o vyvěšení pro doručení účastníkům řízení:
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední deska, - zde –
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů,
vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu
Obecní úřad Dynín, 373 64 Dynín
- 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

Stavební řízení:
Zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky)
PRO 22 v.o.s., IDDS: wzruudt
ostatní účastníci (dodejky)
Obec Dynín, IDDS: i3vb5jd
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Petr Láf, U Školky č.p. 160, 373 67 Borek
Zdeněk Jiráň, Budovcova č.p. 733/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
Hedvika Jiráňová, Lhota č.p. 6, 373 64 Dynín
PaedDr. Hynek Kmoníček, Ohrazenická č.p. 171, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Marie Kmoníčková, Strojnická č.p. 304/1, 170 00 Praha 7-Holešovice
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
dotčené orgány
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde Obecní úřad Dynín, IDDS: i3vb5jd
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství

