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ROZHODNUTÍ  
 

Výroková část: 

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") 
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.8.2020 
podal 

Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České 
Budějovice 1, který zastupuje: MAURING spol. s r.o., Michal Frček, IČO 25166514, Plavská 
2166/3, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Novostavba nebytového objektu - pozorovací věž v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky, 
dřevěná lávka 

dočasná stavba do 26.2.2035 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 406/4 (trvalý travní porost), parc. č. 406/5 (trvalý travní porost), 
parc. č. 406/7 (trvalý travní porost), parc. č. 406/8 (trvalý travní porost), parc. č. 406/11 (trvalý travní 
porost) v katastrálním území Haklovy Dvory. 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o jednoduchý objekt tvořený atypickou dřevěnou konstrukcí, která je složená z na-hrubo 
opracovaných kmenů, větví a prken. Pozorovatelna bude přístupná po dřevěných lávkách, které 
budou usazeny na kůlech zaražených v zemi. Hlavním tvarem konstrukce je trojboký jehlan s 
podstavou rovnostranného trojúhelníka o délce strany 7,5 m. Vrcholový styčník se nachází ve výšce 
9,3 m nad zemí. Zastavěná plocha pozorovatelny činí cca 30 m2. Pro nosné i nenosné konstrukce 
pozorovatelny bude sloužit dřevěný materiál – modřínová nefrézovaná kulatina, hoblované 
modřínové fošny a modřínová prkna-krajiny. Kulatina bude ošetřena impregnací, ostatní prvky 
budou impregnovány a ošetřeny transparentním ochranným nátěrem proti vodě, houbám a hnilobě. 

Viz rozdělovník: 
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II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 
 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný architekt 
Ing. Martin Krupauer ČKA – 01263, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Ing. 
Martin Truhlář ČKAIT - 0010675, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb Josef 
Baštýř ČKAIT - 0101267; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 
 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) zahájení 
b) dokončení a předání stavby 

 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
5. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit dotčený pozemek parc. č. 406/4 (trvalý 

travní porost), parc. č. 406/5 (trvalý travní porost), parc. č. 406/7 (trvalý travní porost), parc. č. 
406/8 (trvalý travní porost), parc. č. 406/11 (trvalý travní porost) v katastrálním území Haklovy 
Dvory. 

6. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do 
kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy. 

 

7. Stavebník při realizaci předmětné stavby bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních 
nemovitostí. 

 

8. Srážkové vody ze střechy budou odváděny a likvidovány tak, aby nedocházelo k podmáčení 
sousedních pozemků a staveb. 

 

9. Před zahájením výstavby bude stavba vytyčena úředně oprávněnou osobou.  
 

10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu 
sdělen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a osoba, která bude 
vykonávat odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí). Zhotovitel stavby je dle § 160 
odst. 2 stavebního zákona povinen 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. Povinností stavbyvedoucího je dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona řídit provádění 
stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajíc 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a norem; dále působit k 
odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Uvedené povinnosti jsou pod sankcí).  
 

11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, tzn. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a 
činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, 
investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na 
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Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 
21, 370 06 České Budějovice. 
 

12. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

13. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním 
úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti 
podle § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 16 k této vyhlášce. 
 

14. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. Ministerstva životního 
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník 
musí mít v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů 
prostřednictvím oprávněné osoby, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění 
odpadů. Odpady budou předávány k likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě, 
která je provozovatelem zařízení k jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 
zákona.  
 

15. O povolení záboru veřejného prostranství (chodníku, komunikace) požádejte nejméně 30 dnů před 
zahájením příslušných prací u Magistrátu města České Budějovice - odboru dopravy a silničního 
hospodářství (místně příslušného obecního úřadu). 

 

16. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot 
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

 

17. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen 
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro 
navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané 
existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
 

18. Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabezpečující užívání staveb s omezenou 
schopností pohybu a orientace je tato stavba posuzována dle § 2 odst. 1 písm. a). Při provádění 
stavby budou splněny požadavky vyplývající z vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabezpečující užívání 
staveb s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

19. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních 
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich 
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného 
dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 

20. Budou dodrženy podmínky ochrany technické infrastruktury uvedené ve vyjádření správců 
jednotlivých sítí. 
 

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru 
ochrany životního prostředí vydaného ze dne 18.9. 2020 pod zn. OOZP/9193/2020/Dou ve znění: 

 

a) Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby 
přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli stavby a 
zamezí poškozování okolních pozemků náležejících do ZPF. 

b) Investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných  
a plynných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

c) Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou 
výstavbou poškozeny. 

d) Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, 
příp. jejich částech, zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad provedení nezbytných 
nápravných opatření. 
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e) Realizací záměru nedojde k poškození protierozních opatření v krajině.  

f) V souladu s ust. § 11 odst. 1 a ust. § 11b odst. 1 zákona bude za trvalé odnětí půdy ze ZPF 
pro stavbu bytového domu včetně zpevněných ploch, parkovacích stání a příjezdové 
komunikace na pozemcích parc.č.406/8,406/4, 406/5, 406/11 v katastrálním území Haklovy 
Dvory po zahájení realizace záměru předepsán finanční odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF 
podle zásad uvedených ve výpočtu odvodů. Jeho skutečná výše bude stanovena samostatným 
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany ZPF. Odvod za trvalé odnětí půdy bude v souladu 
s ust. § 12 odst. 1 zákona placen jednorázově. 

g)  V souladu s ust. § 11 odst. 4 povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu příslušného k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím (Magistrát města České 
Budějovice, odbor ochrany životního prostředí) 

• doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, 
nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. 

• písemně oznámit zahájení realizace záměru popřípadě zahájení další etapy záměru, a to 
nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

h) Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech 
oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce 
od této změny - § 11 odst. 5. 

i) Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů 
povinen oznámit a doložit orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím a orgánu ochrany 
ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební 
povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému. 
Platnost rozhodnutí o odvodech vydaného původnímu povinnému zaniká týmž dnem jako 
platební povinnost původnímu povinnému, povinnost zaplacení případného nedoplatku tím není 
dotčena - § 11 odst. 6. 

Při Nesplněním podmínek uvedených v bodu 10, 11 a 12 se fyzická osoba dopouští přestupku 
dle § 20 zákona, za přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč - § 20 odst. 3 písm. c). 

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle § 122 stavebního 
zákona povinen podat stavebnímu úřad žádost o jeho vydání, která musí obsahovat náležitosti a přílohy 
dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu, a přílohy č. 12, části A a B, k této vyhlášce.  
 
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží: 
 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti 
stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci 

b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace 
s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 

c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby 
d) geometrický plán - zaměření stavby a podzemních sítí technického vybavení  
e) protokol o vytýčení stavby 
f) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací  
g) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby 
h) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán 
i) plná moc v případě zastupování stavebníka 
j) odevzdat štítek „Stavba povolena“ 
k) doklad o splnění podmínek dle požárně bezpečnostního řešení; v tomto smyslu doklady, které 

byly předmětem posouzení HZS Jihočeského kraje doloženy, doklady o kontrole a 
provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení vyhotovené oprávněnou firmou 

l) souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje  
m) souhlasné závazné stanovisko MMČB, ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody a 

krajiny   
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(dle §122 odst. 1 stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná 

stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy) 

n) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního 
zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele 
(oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti 
provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

Odůvodnění: 

Dne 19.8.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 24.9.2020, o jehož výsledku byl sepsán 
protokol.  

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 
- Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 18.9.2020 pod zn. 

OOZP/9193/2020 Dou 

- Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 5.12.2019 pod zn. 
OOZP/13350/2019/La 

- Magistrát města České Budějovice - odbor územního plánování, a architektury, ze dne 8.4.2020 pod 
zn. OÚP/2020/O-487/Vá 

- HZS Jihočeského kraje pod zn. HSCB-1465-2/2020 Kř ze dne 6.5.2020 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení: 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona: 

Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České 
Budějovice 1, který zastupuje: MAURING spol. s r.o., Michal Frček, IČO 25166514, Plavská 2166/3, 
České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1, 
 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona: 

statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Mgr. Jurajem Thomou, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 1 (jako obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn) 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona: 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém má 
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku. Jedná se o pozemek parc. č. 406/4 (trvalý travní porost), parc. č. 406/5 (trvalý travní 
porost), parc. č. 406/7 (trvalý travní porost), parc. č. 406/8 (trvalý travní porost), parc. č. 406/11 (trvalý 
travní porost) v katastrálním území Haklovy Dvory. 
 
PRECIS HOLDING s.r.o., , ,  
statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Mgr. Jurajem Thomou, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92  České Budějovice 1 
 



Č.j. SU/4878/2020-4 str. 6 

 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona: 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona je osoba, jejíž vlastnické právo 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
společným povolením přímo dotčeno. Jedná se o pozemky parc. č. 405/1, 406/9 v katastrálním území 
Haklovy Dvory, přičemž účastníky řízení jsou níže uvedené osoby a níže uvedení správci technické 
infrastruktury, účastníci jmenovitě:   

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Vladimír Tomášek, Zavadilka 2156, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1  

Jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být 
společným povolením přímo dotčena. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

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. 

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 a stavebního řádu 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného 
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace 
stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu 
příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, 
nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném 
stavebním záměru. 

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných 
případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla 
zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží 
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba 
již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou 
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného 
povolení. 
 
 
 
 
  
Ing. Vlastislav Eliáš 
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. f) ve 
výši 10000 Kč byl zaplacen dne 17.9.2020. 
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Zplnomocněný zástupce stavebníka (dodejky) 
MAURING spol. s r.o., IDDS: fqykjqs 
 
obec (dodejky) 
statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Mgr. Jurajem Thomou, nám. 
Přemysla Otakara II. č.p. 1/1, 370 92 České Budějovice 1 
 
ostatní účastníci (dodejky) 
PRECIS HOLDING s.r.o., IDDS: gdkujmg 
statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Mgr. Jurajem Thomou, nám. 
Přemysla Otakara II. č.p. 1/1, 370 92  České Budějovice 1 
Vladimír Tomášek, Zavadilka č.p. 2156, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 5 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
  
dotčené orgány 
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
Magistrát města - odbor územního plánování, - zde - 
 
na vědomí: 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - územní pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: mx5n5xt 
 
• Po dni nabytí právní moci obdrží stejnopis tohoto rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci stavebník. 

   

 
Grafická příloha rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu společného územního a stavebního 
řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich.  
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