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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, 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 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
19.5.2020 podala společnost
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje EI PROJEKT s.r.o., IČO 26026015, Nemanická č.p. 14/440, 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 rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
1040012330 Brloh náves, obnova - NN

(dále jen "stavba") na pozemku st. p.: 15/2, 15/3, 37/1, 37/2, 45, 48/1, 49/1, 50/1, 129/1, 129/2, 138/1,
169, 181, 189, 190, 195, 220, parc. č.: 12/10, 14/8, 15/1, 23/3, 37/1, 65, 66/6, 69/1, 69/2, 2001/19, 3827/1,
3827/2, 3831/1, 3831/4, 3843/1, 3846, 3849/1, 3849/15, 3849/16, 3849/17, 3855/1, 3855/2, 3855/9,
3855/13, 3855/21, 3855/24, 3855/28, 3856/1, 3856/51, 3856/53, 4801 vše v katastrálním území Brloh pod
Kletí.
Druh a účel umisťované stavby:
obnova vedení NN-stavba technické infrastruktury
RS21 - Vedení NN kabelové:
− NAYY 4x16mm2-29m
− NAYY 4x25mm2-116m
− NAYY 4x50mm2-332m
− NAYY 4x95mm2-173m
− NAYY 4x150mm2-795m
RS23 - Hlavní domovní vedení:
− NYY 4x10mm2-216m
− AYKY4x16mm2-35m
RS49 - Demolice, demontáže:
− AYKY 4x16mm2-91m
− AYKY 4x35mm2-50m
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NAYY 4x150mm2-23m
AYKYz 4x16mm2-234m
AYKYz 4x25mm2-108m
AYKYz 4x35mm2-65m
Cu 3x25+16mm2-389m
AlFe 4x16mm2-100m
AlFe 4x25mm2-107m
Dojde k demontáži nadzemního vedení NN včetně stávajících stožárů, střešníků a
konzolí. Demontáží budou dotčeny tyto pozemky parc. č.: 3849/1, 3855/24,
3831/1, 14/8, 3827/1, 3846, 3855/1, 3855/28, 3849/16, 3849/15, 3856/1, 50/1,
3856/53, 3849/17, 3831/4, 69/1, 69/2, 3855/2, 66/6, 65, 3855/21, 3856/51, 37/1,
12/10, 4801, 15/1, 23/3, 3855/13, 2001/6, 3843/1, 68/2, 3842, 3854/1, 3856/4,
3851/141, 3857/1, 3855/19, 3855/1, 3855/22, 3855/23, 3855/17, 3855/10, 1/2,
3838/3, 3855/20, 3840/2, 46/3, 25/3, 25/1, 12/10, 23/3, 3855/15, 66/3, st. p. č.:
138/1, 190, 189, 37/2, 181, 169, 45, 195, 49/1, 129/1, 15/3, 15/2, 129/2, 220, 172,
39/2, 39/1, 40/1, 166, 42, 44/1, 223, 265, 48/2, 48/1, 195 vše v k.ú. Brloh pod
Kletí.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna dle situačních výkresů pod názvem „Brloh náves, obnova – NN SITUACE
ROZVODŮ NN“ č. výkresu 1 a 2 oba v měřítku 1:500 pod číslem stavby 1040012330 z data
26.3.2019, které vypracovala společnost EI PROJEKT s.r.o., a které autorizovala Jitka Marková
ČKAIT – 0101377.
−
−
−
−
−
−
−
−

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou situací v měřítku 1:500 a provedena podle ověřené
projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala společnost EI PROJEKT s.r.o., a autorizovala
Jitka Marková ČKAIT – 0101377, pod číslem stavby 1040012330, z data 26.3.2019. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření NPÚ uzemní pracoviště v Českých Budějovicích
ze dne 4.4.2019 pod č. j. NPU-331/24824/2019, a to zejména:
-

Stavebník podle § 22 odst. 2) zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění oznámí zahájení
výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

3. Budou dodrženy podmínky stanovené MěÚ Český Krumlov, odborem životního prostředí
v souhrnném závazném stanovisku ze dne 12.4.2019 pod č. j. MUCK 17292/2019/OŽPZ/Ra, a to
zejména:
- Vrchní vrstva bude skryta odděleně od výkopové zeminy tak, aby po skončení prací mohla
být připravena k dalšímu zemědělskému využití.
- Práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu.
- Práce budou prováděny tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám.
- Zamýšlené provádění prací bude včas projednáno s vlastníky, popřípadě nájemci pozemků
náležejících do ZPF.
- Budou učiněna opatření k zabránění úniků pevných, kapalných a plynných látek poškozující
ZPF a jeho vegetační kryt.
4. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření MěÚ Český Krumlov, odborem dopravy a
silničního hospodářství ze dne 2.4.2020 pod č. j. MUCK 17931/2020/ODSH/Hav, a to zejména:
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V případě jakéhokoliv zásahu do silničního pozemku či silničního tělesa požádá zhotovitel
prací v dostatečném časovém předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení ke
zvláštnímu užívání pozemní komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997Sb.
- V případě omezení provozu při realizaci stavby, požádá zhotovitel v dostatečném předstihu
odbor dopravy MěÚ Český Krumlov o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemní komunikaci, popřípadě o povolení uzavírky.
- Nadzemní stavební objekty (vyšší jak 750 mm, příp. sloupky širší jak 150 mm), které jsou
součástí této PD (nejsou ale vzhledem ke stupni PD patrné), nesmí být v žádném případě
umisťovány v rozhledech přilehlé komunikace (u zatáček) a ani v rozhledech plánovaných
připojení pozemních komunikací nebo připojení sousedních nemovitostí.
5. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne
27.3.2019 pod značkou SÚSCK/4854/19 a to zejména:
- Před zahájením stavebních prací (v dostatečném časovém předstihu) požádá zhotovitel stavby
příslušný silniční správní úřad, t. j. MěÚ v Českém Krumlově, ODSH o vydání povolení
zvláštního užívání silnice II/143 a III/1433 pro uložení inženýrských sítí v silničním pozemku
a na provádění stavebních prací v silničním pozemku.
- Před započetím provádění prací v silničním pozemku bude zajištěna přechodná úprava
silničního provozu dopravním značením a zařízením v rozsahu a způsobu dle stanoviska
Policie ČR – Dopravní inspektorát Územního odboru Č. Krumlov.
- Přechody inženýrských sítí přes silnici II/143 a III/1433 bude proveden protlakem bez
porušení povrchu vozovky silnice. Startovací a cílová jáma bude umístěna mimo vozovku
silnice v takové vzdálenosti, aby nedošlo k poškození asfaltového povrchu komunikace.
Zához výkopu bude řádně hutněný po vrstvách max. tl. 0,2 m, aby nedocházelo k jeho sedání.
- Výkopové práce podélného vedení trasy inženýrských sítí silnice II/143 a III/1433 budou
provedeny pouze v pomocném silničním pozemku tak, aby nedošlo k zásahu do vozovky
silnice (asfaltového povrchu silnice). Zához výkopu bude řádně hutněný po vrstvách max. tl.
0,2 m, aby nedocházelo k jeho sedání.
- Stavba je situována v místě, kde byla v roce 2018 provedena akce „Odvodnění komunikace
II/143 v průtahu obce Brloh“ s opravou vozovky silnice. V žádném případě nebude
zasahováno do nového povrchu vozovky silnice II/143.
V místě stavby je u silnice II/143 (od č.p.243 po č.p. 96) je vybudováno nové odvodnění
silnice (včetně drenáží - štěrkový příkop s potrubím), které nesmí být stavbou kabelového
vedení NN jakkoli narušeno. Křížení a souběžné vedení trasy kabelů NN s odvodněním
silnice bude provedeno dle TP a ČSN. Upozorňujeme, že hloubka uložení drenáží je cca 1 m
pod terénem a hloubka uložení kanalizace je 1,5 m-2,6 m.
- Návrh křížení a souběžné vedení trasy kabelů NN s odvodněním silnice bude detailně
zpracován a předložen k odsouhlasení Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje – závodu
Český Krumlov (J. Němeček- tel. 602 838 379).
V případě poškození odvodnění silnice způsobené prováděním stavby bude toto poškození
ihned odstraněno na náklady investora (příp. zhotovitele) stavby.
- Uložení trasy kabelů NN v průběhu silničním pozemkem bude provedeno v hloubce min. 1,2
m pod povrchem vozovky silničního tělesa nebo 1,0 m pode dnem silničního příkopu či
silničního odvodňovacího zařízení.
- Trasa kabelů NN v průběhu silničním pozemkem, respektive silničním příkopem bude
uložena v chráničce.
- Upozorňujeme, že stavby sjezdů a přístupů k jednotlivým nemovitostem, ač jsou umístěny na
silničním pozemku, jsou ve vlastnictví osob připojovaných nemovitostí, a tudíž je nutné si
k návrhu stavby vyžádat i jejich vyjádření.
- Stavba chodníků, ač je umístěna na silničním pozemku je ve vlastnictví Obce Brloh a je
zapotřebí si vyžádat i její vyjádření ke stavbě.
- Veškeré silniční pozemky parc. č. 3849/1, 3855/24 a 3831/1, k.ú. Brloh pod Kletí, tak jak
jsou definovány dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, budou po ukončení
stavebních prací uvedeny do původního stavu, tzn. bude řádně upraven pomocný silniční
pozemek včetně nezpevněné krajnice, silničního příkopu (štěrkového příkopu), betonového
rigolu a obrub lemující vozovku.
- Vytěžená zemina z výkopu u silnice II/143 a III/1433 nebude umisťována na vozovce silnice.
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V předmětném úseku silnice II/143 a III/1433 bude zhotovitelem stavby prováděn pravidelný
úklid po případném znečištění vozovky silnice způsobené předmětem zvláštního užívání.
- Zhotovitel stavby na základě vydaného rozhodnutí o zvláštním užívání silnice uzavře se
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov smlouvu o finanční
náhradě za zvláštní užívání a před započetím prací uhradí stanovený poplatek. Před vlastním
zahájením provádění stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, střediska Domoradice – p. Lepeška (tel.
380 709 022, 728 460 305), protokolárně dotčený úsek silnice II/143 a III/1433 do dočasného
užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.
- Po realizaci stavby bude na náklady investora stavby zaměřen průběh inženýrských sítí a
vyhotoven geometrický plán pro vyznačení služebnosti inženýrské sítě.
- Po vydání kolaudačního souhlasu uzavře investor stavby se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě a v určeném termínu provede
vklad do katastru nemovitostí a finanční úhradu.
Před zahájením prací budou vytyčeny všechny sítě a v případě jejich existence bude v jejich blízkosti
postupováno dle podmínek správců těchto sítí.
Napojení na inženýrské sítě bude provedeno dle podmínek správců těchto sítí.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti při stavebních pracích a
dále dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
Při realizaci stavby musí být na stavbě, popř. na staveništi k dispozici dokumentace stavby ověřena
stavebním úřadem v řízení o jejím povolení a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její
změny, popř. jejich kopie.
Provádět stavbu dle § 160 odst. 1) stavebního zákona může jako zhotovitel jen stavební podnikatel,
který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavební
podnikatel je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své
činnosti podle zvláštních předpisů (§2 odst. 2) písm. b) stavebního zákona).
Zhotovitel je povinen dle § 160 odst. 2 stavebního zákona provádět stavbu v souladu s rozhodnutím
nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné
požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů.
Se stavbou lze započít po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§119 stavební zákona).
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice

Odůvodnění:
Dne 19.5.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení
podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě a
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účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu
15 dnů na úřední desce úřadu městyse Křemže a obecním úřadu Brloh.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska a vyjádření sdělili:
MěÚ Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 24.4.2019 pod č. j. MUCK
21822/2019/ODSH/Au
MěÚ Český Krumlov – Odbor památkové péče ze dne 4.5.2020 pod č. j. MUCK
21142/2020/OPP/JV
MěÚ Český Krumlov, OŽP a zemědělství (společné vyjádření) ze dne 12.4.2019 pod č. j. MUCK
17292/2019/OŽPZ/Ra

-

NPÚ ze dne 4.4.2019 pod č. j. NPU-331/24824/2019

-

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les ze dne 1.4.2019
pod č.j. 1182/JC/19.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, archeologické oddělení
- ze dne 1.4.2019 pod zn. č. 581/2019
- ze dne 9.7.2020 pod zn. č. 1272/2020

-

-

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní
inspektorát ze dne 1.4.2019 pod č.j. KRPC-44940-1/ČJ-2019-020206.

-

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 16.4.2019 pod značkou SÚSCK/16322/19
CETIN a.s., ze dne 29.5.2021 pod č.j. 646017/19
Čevak a.s. ze dne 28.5.2019 pod č.j. O19070093221
E.ON Distribuce a.s. (existence sítí – elektrická síť) ze dne 29.5.2019 pod značkou Z0980-16329484
E.ON Distribuce a.s. (existence sítí – plyn) ze dne 28.5.2019 pod značkou H18585-16329484
T-mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.5.2019 pod zn.č. E21143/19
Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 28.5.2019 pod zn.č. 190528-1050122061

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Podmínky uvedené ve vyjádření správců sítí a ostatních účastníků řízení, jsou pro žadatele (zhotovitele)
závazné.
Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich
plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů
účastníků.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Stanovení okruhu účastníků územního řízení:
(1) Účastníky územního řízení podle § 85 stavebního zákona jsou:
a) žadatel - E.ON Distribuce, a.s., v zastoupení EI PROJEKT s.r.o.,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Brloh.
(2) Účastníky územního řízení dále jsou
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, Obec Brloh, CETIN a.s., Ing. Miroslav Mikeš, Ing. Romana Mikešová, Jaromír
Švarc, Anna Pechová,Václav Tancer, Jarmila Dohnalová, Václav Pecha, Jaromír Švarc, Jana
Švarcová, František Borovka, Martin Masáček, Jana Masáčková, Stanislava Prüherová, Tomáš
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Prüher, Iveta Dosková, Miroslav Nešpor, Pavla Nešporová, Jana Boháčová, Josef Boháč, Růžena
Binderová, Jan Tancer, Hana Jakešová, Jan Jakeš, BRUTUS, spol. s r. o., Linda Neumanová, Jan
Prüher, Anna Vyžralová, Jan Klement, Ing. Zuzana Ziegelbauerová, Ing. Bc. Jakub Ziegelbauer,
Anna Klementová, Jan Filip, Ing. Marie Filipová, MVDr. Milan Borovka, František Jakeš, Libuše
Mikešová, JUDr. František Mikeš, Klára Procházková, František Švarc, Brloh č.p. 165, 382 06 Brloh
Marta Seltsamová, Jan Trousil, Hana Trousilová, Josef Hošna, Jiří Wildmann, Jaroslava
Kadlecová,Jaroslav Jakeš, Vavřinec Borovka,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno- (doručované veřejnou
vyhláškou):
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 193, parc. č. 2001/7, 1/1, 3838/1, 3855/18, 50/6, 50/4, 37/6, 15/2, 23/13, 2001/16, 66/5 v
katastrálním území Brloh pod Kletí
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Brloh č.p. 2, č.p. 10, č.p. 13, č.p. 116 a č.p. 137 v katastrálním území Brloh pod Kletí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci řízení nebyli vyzváni k seznámení s podklady pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního
řádu, protože veškeré podklady pro řízení byly předloženy společně se žádostí o umístění stavby.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování,
stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice 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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo
nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
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d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v
době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Bc.Kamil Król
vedoucí odboru výstavby

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je
posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ..................................

Datum sejmutí: …………………................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního
řádu. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu
úřadu.

………………………………….......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………............
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 3.7.2020.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Doručení jednotlivě (dle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 a) stavebního zákona):
EI PROJEKT s.r.o., IDDS: ctf265u
sídlo: Nemanická č.p. 14/440, 370 10 České Budějovice
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, 370 10 České Budějovice 3
Obec Brloh, IDDS: 7cgbe9w
sídlo: Brloh č.p. 23, 382 06 Brloh
Ing. Miroslav Mikeš, Brloh č.p. 89, 382 06 Brloh
Ing. Romana Mikešová, Klaricova č.p. 2090/30, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Jaromír Švarc, Brloh č.p. 259, 382 06 Brloh
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Anna Pechová, Brloh č.p. 135, 382 06 Brloh
Václav Tancer, Brloh č.p. 96, 382 06 Brloh
Jarmila Dohnalová, Brloh č.p. 2, 382 06 Brloh
Václav Pecha, Brloh č.p. 135, 382 06 Brloh
Jaromír Švarc, Brloh č.p. 214, 382 06 Brloh
Jana Švarcová, Brloh č.p. 214, 382 06 Brloh
František Borovka, Brloh č.p. 136, 382 06 Brloh
Martin Masáček, Brloh č.p. 116, 382 06 Brloh
Jana Masáčková, Brloh č.p. 116, 382 06 Brloh
Stanislava Prüherová, Brloh č.p. 103, 382 06 Brloh
Tomáš Prüher, Brloh č.p. 103, 382 06 Brloh
Iveta Dosková, Brloh č.p. 115, 382 06 Brloh
Miroslav Nešpor, K. Chocholy č.p. 1259, 370 05 České Budějovice 5
Pavla Nešporová, K. Chocholy č.p. 1259, 370 05 České Budějovice 5
Jana Boháčová, Brloh č.p. 152, 382 06 Brloh
Josef Boháč, Národní č.p. 1008, 383 01 Prachatice II
Růžena Binderová, Brloh č.p. 125, 382 06 Brloh
Jan Tancer, Brloh č.p. 12, 382 06 Brloh
Hana Jakešová, Brloh č.p. 196, 382 06 Brloh
Jan Jakeš, Brloh č.p. 196, 382 06 Brloh
BRUTUS, spol. s r. o., IDDS: kmpz8h2
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. č.p. 83/23, 370 01 České Budějovice 1
Linda Neumanová, K. Chocholy č.p. 1262, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Jan Prüher, Skuherského č.p. 1466, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Anna Vyžralová, Brloh č.p. 69, 382 06 Brloh
Jan Klement, Brloh č.p. 174, 382 06 Brloh
Ing. Zuzana Ziegelbauerová, Brloh č.p. 32, 382 06 Brloh
Ing. Bc. Jakub Ziegelbauer, Brloh č.p. 139, 382 06 Brloh
Anna Klementová, Brloh č.p. 174, 382 06 Brloh
Jan Filip, Brloh č.p. 220, 382 06 Brloh
Ing. Marie Filipová, Brloh č.p. 220, 382 06 Brloh
MVDr. Milan Borovka, Družstevní č.p. 134, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
František Jakeš, Brloh č.p. 87, 382 06 Brloh
Libuše Mikešová, Sídliště Plešivec č.p. 352, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
JUDr. František Mikeš, Plešivec č.p. 352, 381 01 Český Krumlov 1
Klára Procházková, Za Jitonou č.p. 9, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
František Švarc, Brloh č.p. 165, 382 06 Brloh
Marta Seltsamová, Pod Šmukýřkou č.p. 1050/6, 150 00 Praha 5, IDDS: bx9gqft
Jan Trousil, Brloh č.p. 106, 382 06 Brloh
Hana Trousilová, Brloh č.p. 106, 382 06 Brloh
Josef Hošna, Na líše č.p. 1231, Michle, 141 00 Praha 41
Jiří Wildmann, Brloh č.p. 9, 382 06 Brloh
Jaroslava Kadlecová, Brloh č.p. 11, 382 06 Brloh
Jaroslav Jakeš, Brloh č.p. 109, 382 06 Brloh
Vavřinec Borovka, Brloh č.p. 201, 382 06 Brloh
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice

Doručení veřejnou vyhláškou (dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 193, parc. č. 2001/7, 1/1, 3838/1, 3855/18, 50/6, 50/4, 37/6, 15/2, 23/13, 2001/16, 66/5 v
katastrálním území Brloh pod Kletí
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Brloh č.p. 2, č.p. 10, č.p. 13, č.p. 116 a č.p. 137
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Na vědomí: (doručení jednotlivě)
dotčené správní orgány
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa Chráněné
krajinné oblasti Blanský les, IDDS: qxcdynt
sídlo: Vyšný č.p. 59, 381 01 Český Krumlov
Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 64pbvxc
sídlo: Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, IDDS: 64pbvxc
sídlo: Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství., IDDS: 64pbvxc
sídlo: Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
ostatní
Obec Brloh, úřední deska, IDDS: 7cgbe9w
sídlo: Brloh č.p. 23, 382 06 Brloh
Městys Křemže, úřední deska, Náměstí č.p. 35, 382 03 Křemže
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, archeologické odd., IDDS: bsekkuz
sídlo: Dukelská č.p. 1, 370 51 České Budějovice
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Senovážné náměstí č.p. 6, 370 21 České Budějovice
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73
sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov

