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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, (dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí, kterou dne 29.09.2022 podala společnost:
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, kterého
zastupuje SETERM CB a.s., IČO 26031949, Nemanická 2765/16a, České Budějovice 3,
370 10 České Budějovice 10
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí
spis.zn. S-MUCK 62726/2020-Ti ze dne 23.06.2021 na stavbu nazvanou:

"001040007613 ČK , U Ducha – rekonstrukce NN"
Horní Brána, Český Krumlov
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 344, 348/1, 348/2, 349, 350, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2,
354/1, 354/2, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 364, 1323, 1930, 2409, 2410, 2411, 2412, 2891,
parc. č. 387, 388, 396/2, 397, 398, 409/16, 409/22, 418, 1312/1, 1312/2, 1312/4, 1312/5,
1312/6, 1601, 1743 v katastrálním území Český Krumlov, st. p. 52, 97, 98, parc. č. 1679/1,
1679/3, 1686, 1690/13, 1696/1 v katastrálním území Spolí-Nové Spolí.
Stavba obsahuje:
umístění a provedení podzemního vedení (kabel NAVY 4x150 mm2 NN v chráničce),
umístění a provedení kabelů HDV NYY 4x10 mm2 a CYKY 4x16 mm2,
umístění provedení nových plastových smyčkovacích a přípojkových pilířů s pojistkovou
skříní.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, Město Český Krumlov,
prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic MÚ Č.
Krumlov, Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne,
kdy nabylo právní moci. Před uplynutím lhůty platnosti vydaného rozhodnutí dne 29.09.2022
požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že stavba musí probíhat
v koordinaci se záměrem Města Český Krumlov rekonstrukce komunikace a dalších sítí v dané
lokalitě.
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Dnem podání žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí bylo zahájeno územní
řízení. Stavební úřad k datu 30.09.2022 oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům,
účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro
podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo se stavbou započato, a protože zůstaly
nezměněny předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zejména zůstala
v platnosti závazná stanoviska dotčených orgánů a současně byla žadatelem předložena
aktualizovaná vyjádření správců sítí technického vybavení, stavební úřad žádosti vyhověl.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona
a v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. Účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1
správního řádu je žadatel, neboť je žadatelem o vydání rozhodnutí a tímto rozhodnutím
mu vzniká oprávnění umístit stavbu. Dalšími účastníky řízení, ve smyslu § 27 odst. 2 správního
řádu, resp. § 85 písm. b) stavebního zákona obec na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn. Podle § 85 odst. 2 písm. a) je účastníkem řízení i vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě, a podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jsou účastníky řízení
též osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno. Stavební úřad pravidelně v průběhu řízení kontroloval vlastnická práva k dotčeným
pozemkům. Do okruhu účastníků řízení byli v průběhu řízení zahrnuti všichni dotčení vlastníci
dotčených a sousedních pozemků. Mezi vlastníky staveb na sousedních pozemcích byli
zahrnuti i vlastníci (správci) inženýrských sítí.
EG.D, a.s. – žadatel a vlastník a správce sítí elektro v dotčeném území,
Město Český Krumlov – místně příslušná obec a – vlastník dotčených pozemků.
CETIN a.s. – vlastník elektronických sítí v dotčeném území.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům a stavbám (identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
st. p. 344, 348/1, 348/2, 349, 350, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355, 356, 357, 358,
359, 362, 364, 1323, 1930, 2409, 2410, 2411, 2412, 2891, parc. č. 387, 388, 396/2, 397, 398,
409/16, 409/22, 418, 1312/1, 1312/2, 1312/4, 1312/5, 1312/6, 1601, 1743 v katastrálním území
Český Krumlov, st. p. 52, 97, 98, parc. č. 1679/1, 1679/3, 1686, 1690/13, 1696/1 v katastrálním
území Spolí-Nové Spolí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí – Účastníci se k podkladům
nevyjádřili.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vyhovění žádosti, proto
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k
odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Jihočeského kraje 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.

Johana H A N U Š O V Á
vedoucí stavebního úřadu
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 10.11.2022.
Obdrží:
• Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona (do
vlastních rukou na doručenku, do datových schránek):
1. SETERM CB a.s., IDDS: 52af9fb
sídlo: Nemanická č.p. 2765/16a, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
2. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
3. Povodí Vltavy, státní podnik, České Budějovice, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
•

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do
vlastních rukou na doručenku, do datových schránek):

Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
•

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a veřejnost
(veřejnou vyhláškou a dálkovým přístupem) - dle § 87 odst. 3 SZ se účastníci podle §
85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN:

-

st. p. 344, 348/1, 348/2, 349, 350, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355, 356, 357,
358, 359, 362, 364, 1323, 1930, 2409, 2410, 2411, 2412, 2891, parc. č. 387, 388, 396/2,
397, 398, 409/16, 409/22, 418, 1312/1, 1312/2, 1312/4, 1312/5, 1312/6, 1601, 1743 v
katastrálním území Český Krumlov, st. p. 52, 97, 98, parc. č. 1679/1, 1679/3, 1686,
1690/13, 1696/1 v katastrálním území Spolí-Nové Spolí.

-

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

-

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

-

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

•

Dotčené orgány (jednotlivě – obyčejným dopisem poštou, do datových schránek):

4. Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická č.p. 439,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
5. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český
Krumlov 1
6. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
7. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní
Brána, 381 01 Český Krumlov 1
8. Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb
sídlo: Domoradice č.p. 1, 381 01 Český Krumlov 1
•

Dále se doručí se žádostí o zveřejnění na úřední desce:

9. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Města Český Krumlov a na úřední desce
stavebního úřadu, který vede řízení. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst. 2
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správního řádu považuje za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne .......................................................
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení

Toto oznámení musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup – na elektronické
úřední desce příslušné obce a na elektronické úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení, po
dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne .......................................................
razítko a podpis orgánu, který je zodpovědný za zveřejnění

