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ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění zákona č. 205/2017 Sb. (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 
až § 90 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby kterou 
dne 13.7.2022 podal 

Jaromír Kovář, nar. 30.11.1967, Táboritů 619/3, 391 02 Sezimovo Ústí (dále jen „žadatel“), a na 
základě tohoto posouzení: 

Vydává dle § 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

ú z e m n í  r o z h o d n u t í   

na stavbu: 

„Akumulační nádrž na vyvážení odpadní vody“ 

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 3033/5 v k. ú. Planá nad Lužnicí. 

Stavba obsahuje: 
Jedná se o jednokomorovou plastovou nádrž na jímání splaškových vod o objemu 8 m3 o 
rozměrech dl. 2,68 m š. 2,30 m a v. 2,30 m. Nádrž bude umístěna ve vzdálenosti 2,0 m od hranice 
pozemku parc.č. 3063/1 a 5,40 m od hranice pozemku parc.č. 3033/1 v k.ú. Planá nad Lužnicí. 
Objekt bude napojen samostatnou větví z PVC-U KG DN 160 délky 9,50 m. 
Investor smluvně zajistí vyvážení. 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení 

vyhotovenou Ing. Miroslavem Maršíkem, J.K.Chmelenského 1042/1, 370 07 České 
Budějovice, IČ 06253202, ČKAIT 0102395, datum zpracování 5/2022. 

2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
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3. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem.  

4. Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních 
sítí. 

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích).  

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
v aktuálním znění na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.  

7. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení 
stavby.  

8. Stavba bude provedena dodavatelsky, před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit 
stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 
Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.  

9. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým 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 Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích. 

10. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 

11. Během výstavby budou přijata taková technická a organizační opatření, které zaručí co 
nejmenší zátěž emisemi (prach, hluk apod.) pro okolní pozemky.  

12. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku vzniklé vinou výstavby dané 
stavby je povinen stavebník uhradit či bezodkladně odstranit. 

13. Odpady vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
(zákon o odpadech). Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, 
objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených. 

14. Budou dodrženy všechny podmínky správců sítí technické infrastruktury z doložených 
vyjádření. 

15. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 
Dne 13.7.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění ve výroku uvedené stavby na 
předepsaném formuláři. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad žádost a 
předložené doklady přezkoumal a zjistil, že žádost je úplná a dne 5.10.2022 pod č. j. MěÚ 
SÚ/8312/2022 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. 

Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný 
podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v tomto řízení od 
ústního jednání a ohledání na místě. Současně upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení 
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá 
stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci. 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická práva nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb 
na nich včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohu být dotčena. Na základě výsledku 
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tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona, tj. žadatel, obec na 
jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci 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 a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, vlastníci a 
správci dotčené infrastruktury.    

Účastníci řízení dle § 85 stavebního zákona 
Jaromír Kovář, Táboritů 619/3, 391 02 Sezimovo Ústí 
vlastníci sousedních pozemků parc.č. 3063/1 a 3033/1, vše v k.ú. Planá nad Lužnicí 
 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při 
rozhodování vycházel: 

- MěÚ Tábor, Odbor životního prostředí, Společné stanovisko ze dne 28.7.2022, č.j. 
METAB 39308/2022/OŽP/Maš 

- ČEVAK a.s., vyjádření ze dne 3.10.2022, č. j.  O22070189476 
- EG.D, a.s. vyjádření o existenci sítí  a souhlas s činností v OP (elektrická síť) ze dne 

3.10.2022, Zn. O7106-26209026 
- EG.D, a.s. vyjádření o existenci sítí  a souhlas s činností v OP (plyn) ze dne 3.10.2022, Zn. 

O7106-26209026. 

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.   

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o územní rozhodnutí z hledisek 
uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí. 

Stavební úřad došel k závěru, že záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s 
cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území. Projektová dokumentace je zpracována v 
souladu s podmínkami územního rozhodnutí a se stavebním zákonem, zejména s obecnými 
požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s 
požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

Předmětný dotčený pozemek parc. č. 3033/5 v katastrálním území Planá nad Lužnicí, na kterém bude 

uvedený záměr realizován, se dle platného ÚP Města Planá nad Lužnicí nachází v ploše Ri – rekreační 
plochy pro rodinnou rekreaci, kde je jako hlavní využití pro plochy rekreace, rodinná rekreace a 

přípustné využití pro pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci (rekreační domky, chaty); odstavná 
místa pro automobily pro místní potřebu, související dopravní a technická infrastruktura 
nenaplňující atributy nadmístního významu; pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, dětská 
hřiště; nezbytné plochy technického vybavení. Záměr zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území (§ 18 odst. 2 
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stavebního zákona). Záměr je v souladu s § 19 odst. 1e) stavebního zákona, stanovuje podmínky 
pro provedení změn v území s ohledem na stávající charakter a na využitelnost navazujícího území. 

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl 
způsobem uvedeným ve výrocích, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního 
rozvoje, územního a stavebního řízení a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, 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 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 ode dne nabytí právní moci. 
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

Jana Fáková, DiS. 
referent odboru stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………….   Sejmuto dne: ………………………. 
 
 
 
Vyvěšeno elektronicky dne: ………………………. Sejmuto elektronicky dne: ………………………. 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 bod 1. písm. e) 
při poznámce bod 3. stanovený ve výši 500 Kč – zaplacen dne 5.10.2022. 
 

Příloha: C.3 Koordinační situační výkres 
 
Doručí se 
Žadatel: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 
Jaromír Kovář, Táboritů 619/3, 391 02 Sezimovo Ústí 

Obec: (datovou schránkou) 
Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp 

se sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí 

Ostatní účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou) 
parc. č. 3033/1, 3063/1 v k.ú. Planá nad Lužnicí 

Dotčené orgány: (datovou schránkou) 
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz 

se sídlem: Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 

Správci sítí a ostatní: (datovou schránkou) 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

se sídlem: Lidická 1873, 602 00 Brno, Černá Pole 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

sídlo: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
 

 
Městský úřad Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí – se žádostí o vyvěšení 
Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí – se žádostí o vyvěšení 




