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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
f) 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 91
stavebního  zákona  žádost  o vydání  rozhodnutí  o umístění  stavby  nebo  zařízení  (dále  jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.5.2011 podali:

Josef Bělohlav, nar. 3.1.1945, Luční č.p. 22, Strakonice II, 38601 Strakonice 1,
Helena Bělohlavová, nar. 8.10.1959, Mírová č.p. 913, Strakonice I, 38601 Strakonice 1, 

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

I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

pod ozn.:

"TŘI MONTOVANÉ DŘEVĚNÉ OBJEKTY PRO RYCHLÉ
OBČERSTVENÍ"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 848/3 v katastrálním území Dřešín, obec Dřešín.

Druh a účel umisťované stavby:

- Účel: sezónní rychlé občerstvení v letním období.

- Popis jednotlivých částí stavby pod č.: 
1. Provozovna o půdorysné velikosti 4,30 m x 4,10 m pro vlastní provoz rychlého 

občerstvení;
2. Sklad nářadí a nábytku o půdorysné velikosti 2,10 m x 4,10 m pro příruční sklad 

drobného nářadí a sedacího nábytku;
3. Sociální zařízení o půdorysné velikosti 2,10 m x 4,10 m pro sociální zařízení se dvěma 

WC pro veřejnost a třetí WC společný s úklidovou komorou pro personál.
POČET STRÁNEK: 6
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Součástí stavby je:

- 4. Štěrkový chodník umísťovaný mezi dřevěné objekty a parkoviště.

- 5. Dřevěné květináče o výšce 400 mm oddělující vozovku od parkoviště a k oddělení vjezdu
a výjezdu z parkoviště.

- 6. Jímka odpadní vody z provozovny a sociálního zařízení, na vyvážení 16 m3.

- 7. Elektroměrový pilíř stávající s pojistkovou skříní správce sítě E.ON s připojením zemním
kabelem provozovny na elektrickou síť NN spol. E.ON z el. pilíře.

- 8. Vrtaná studna na parcele č. 848/3 (vodní dilo s vodovodem ze studny do provozovny), na
níž bylo vydané rozhodnutí o umístění stavby dne 25.4.2012 pod č.j. MěÚV/1978/2012 a
která bude projednávána ve vodoprávním řízení k povolení a k odběru podzemní vody.

- 9. Parkoviště pro provozovnu se štěrkovým povrchem (se 4 parkovacími stáními na parcele
č. 848/3, z toho 1 stání pro osoby invalidní).

- Nová výsadba porostu cca 16 ks dřevin na parcele č .848/3, pro účel pohledového odclonění
k zachování krajinného rázu.

- Zpevněný sjezd ze silnice II.tř. na p.č. 983/1 přes parcelu č. 848/1 pro příjezd na parkoviště
na p.č. 848/3 ke třem montovaným dřevěným stavbám pro rychlé občerstvení.

- Dopravní značky upravující provoz na komunikaci u provozovny.

Umístění stavby na pozemku dle výkresu:

- SITUACE – ROZHLEDOVÉ POMĚRY, v měř. 1:500.

- NÁVRH PARKOVIŠTĚ, v měř. 1:200.

Určení prostorového řešení stavby dle výkresu:

- SITUACE – ROZHLEDOVÉ POMĚRY, v měř. 1:500.

- NÁVRH PARKOVIŠTĚ, v měř. 1:200.

- DOMEK 1

- DOMEK 2

- DOMEK 3

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Na pozemku parc. č. 848/3, 983/1, 848/1, v katastrálním území Dřešín, obec Dřešín.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území „SITUACE – ROZHLEDOVÉ POMĚRY“, v měř. 1:500 ze dne:
04/2011 a „NÁVRH PARKOVIŠTĚ“, v měř. 1:200 ze dne 02/2012, na podkladu
katastrálních map se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb, podle dokumentace stavby, kterou vypracoval Václav Svach, autorizovaný technik
pro pozemní stavby ČKAIT – 0101684, IČ 135 09 675, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST, sídlo: Bavorova 990, 386 01  Strakonice. 

2. Připojení provozovny na elektrickou energii bude dle vydaného vyjádření E.ON Distribuce,
a.s., k žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 700239760000010 – Zřízení nového
odběrnéh místa, které vydala spol. E.ON Česká republika, s.r.o., Reg. správa Písek dne
24.08.2010, zn.: J13612- 700239760000010/2010 a podle následně uzavřené smlouvy.

3. Investor musí dbát pokynů vyplývající ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu. Budou dodrženy podmínky vydaného závazného stanoviska ze dne
18.června 2012 pod zn.: MUST/022035/2012/ŽP/šťa, které vydal dotčený orgán životního
prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, MěÚ Strakonice, odbor ŽP, k
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trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro účely výstavby „zpevněného
sjezdu pro příjezd ke třem montovaným dřevěným stavbám pro rychlé občerstvení:
1/ V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona je žadatel povinen na svůj náklad z celé
odnímané plochy zajistit provedení skrývky ornice, podorniční vrstvy a hlouběji uložených
vrstev půdy, u kterých lze předpokládat schopnost zkulturnění. 
2/ Před zahájením výstavby provede stavebník skrývku kulturní vrstvy zeminy a s touto
zeminou naloží dle předložené bilance skrývky (bude provedena skrývka do hloubky min.
25 cm). Zemina v množství cca 25 m3 bude použita k terénním úpravám okolo sjezdu a
zbývající část zeminy bude rozprostřena po zbývajících částech pozemků p.č. 848/3, 848/4
dle KN v k.ú. Dřešín, které nebudou dotčeny stavbou, budou využity pro obnovu trvalého
travního porostu.
3/ V souladu s ustanovením § 11 odst. 1, písm. a) zákona o ochraně ZPF úřad nařizuje
úhradu odvodu za trvalé vynětí do státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí
České republiky a rozpočtu obce. Orientační výše odvodů činí částku cca 852,- Kč. Dle
ustanovení § 11 odst. 2 zákona o skutečné výši odvodů rozhodne příslušný orgán ochrany
ZPF a to MěÚ Volyně, odbor správy majetku města, investic a ŽP, samostatným
rozhodnutím, v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané dle zvláštních předpisů pro
žadatele ve věci stavby zpevněného sjezdu pro příjezd ke třem montovaným dřevěným
stavbám pro rychlé občerstvení na výše uvedeném pozemku..
4/ Investor a dodavatelé prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných
a plynných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Na výše uvedené
parcele nebude ukládán žádný odpadový materiál, zařízení staveniště bude umístěno na
místech k tomu určených.
5/ V případě porušení napojení melioračního systému je investor povinen zabezpečit jeho
funkčnost. Tímto však není dotčena povinnost investora vhodně upravit odtokové poměry
na dotčených pozemcích.
6/ Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu trvalého charakteru, úřad upouští od
provedení následné rekultivace.

4. Investor musí dbát pokynů sdělení dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu na parcele č. 848/3 k.ú. Dřešín od dotčeného orgánu životního prostředí,
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, MěÚ Strakonice, odbor ŽP, které vydal dne
19.5.2011 pod zn.: MUST/022606/2011/ŽP/Chm:
Budou splněny podmínky souhlasu s trvalým vynětím ze ZPF (kromě časového termínu),
který vydal pod č.j. ŽP/4122/246/02/M dne 18.11.2002 MěÚ Volyně, odbor výstavby a ŽP.

5. Připojení stavebního pozemku pro provozovnu rychlého občerstvení k dopravní
infrastruktuře bude dle rozhodnutí o povolení připojení pozemku parc. č. 848/3 k.ú. Dřešín
ze silnice č. II/170, které vydal dotčený orgán – příslušný silniční správní úřad silnice II.tř. -
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké Náměstí č.p. 2, 386 21 Strakonice 1, ze dne
29.května 2012 pod zn. MUST/021401/2012/OD/hli, za dodržení podmínek tohoto
rozhodnutí:
1/ Připojení pozemku a vybudování sjezdu ze silnice č. II/170 se povoluje na základě
souhlasného stanoviska Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, vydaného dne 15.5.2012 pod č.j.
KRPC-26598-2/ČJ-2012-020706 a souhlasu majetkového správce pozemní komunikace,
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice č.j. SUS ST 890/2011 ze
3.8.2011 při dodržení jejich podmínek.
2/ Stavebníkem a zřizovatelem sjezdu je ten, v jehož zájmu je připojení nemovitosti.
3/ Umístění sjezdu bude odpovídat zákresu v přiložené situaci.
4/ Samostatné sjezdy mají splňovat podmínky pro bezpečný rozhled. Jedna odvěsna
rozhledového trojúhelníku se uvažuje v délce pro zastavení Dz a vynáší se na obě strany od
samostatného sjezdu do osy přilehlého jízdního pruhu, v případě obytné/pěší zóny do osy
dopravního postoru. Druhá odvěsna se vynáší do osy samostatného sjezdu tak, aby vrchol
rozhodového trojúhelníku na výjezdu byl u sjezdu vzdálen 2,00 m od vnější hrany
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přilehlého jízdního pruhu/pásu, v případě obytné/pěší zóny od vnější hrany dopravního
prostoru. Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky
vyšší než 0,75 m (v případě obytných/pěších zón 0,70 m) nad úrovní jízdního pruhu/pásu i
sjezdu.
5/ V případě osazení vrat v oplocení pozemku v místě provedeného připojení bude zajištěno,
aby vozidla vjíždějící na připojovaný pozemek nesmí být odstavována na tělese silnice
II/170 v případě, že budou vrata zavřena (volná délka připojení pro zastavení vozidla od
průjezdného profilu silnice musí odpovídat účelu připojení, typu přijíždějících vozidel a
způsobu otevírání vrat).
6/ Sjezd není součástí komunikace, jeho stavební řešení musí být ohlášeno příslušnému
stavebnímu úřadu.
7/ Povrch připojení bude proveden jako bezprašný a zpevněný (živičný, dlažba, beton.....),
aby nedocházelo ke znečištění vozovky silnice vyjíždějícími vozidly.
8/ Srážkové vody z povrchu připojení budou bezpečně svedeny mimo vozovku silnice
II/170.
9/ Provedením připojení nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů
srážkových vod ze silničního tělesa v místě připojení.
10/ Vlastník bude připojení k silnici II/170 udržovat v řádném stavebně-technickém stavu.
11/ V případě, že si připojení parkoviště na silnici č. II/170 vyžádá úpravu či osazení
dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek (omezení
rychlosti – nejvyšší dovolená rychlost nebo přemístění začátku a konce obce, zrcadlo,
odstranění dřevin apod.), budou tato opatření provedena na náklady majitele připojované
nemovitosti.
12/ Po definitivním provedení sjezdu je nutné vyzat správce komunikace, SÚS JčK, závod
Strakonice, k protokolární kontrole jeho technického stavu.
13/ Při provádění sjezdu nebude na vozovce a v jeho těsné blízkosti skladován žádný
materiál, nesmí být ani jiným způsobem při jeho budování ohrožena bezpečnost silničního
provozu. V případě, že při provádění prací dojde k omezení provozu na silnici č. II/170 je
nutné požádat zdejší odbor o povolení zvláštního užívání, příp. Uzavírky této komunikace.
14/ Sjezd zůstává v trvalé péči zřizovatele, který zajišťuje stálou a řádnou údržbu celého
připojení včetně trubního propustku. Při případných úpravách komunikace zajistí zřizovatel
na svůj náklad potřebnou úpravu sjezdu, např. výškové napojení na nový stav nivelety
vozovky, aby nebyla narušena bezpečnost silničního provozu.
15/ Povolujícímu orgánu, Policii ČR a vlastníku komunikace zůstává vyhrazeno právo dané
podmínky upřesnit a doplnit nebo povolení zrušit, vyžádá-li si to obecný zájem.

6. Při stavbě bude respektováno závazné stanovisko ze dne 22.06.2011 pod zn.: S- KHSJC
14610/2011  KHSJC 14610/2011/HOK.ST orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. Krajská
hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, se souhlasem
vázaným na splnění této podmínky:
V případě, že voda z vrtu bude používána jako pitná pro potřeby veřejnosti je nutné, aby
splňovala kritéria pro pitnou vodu stanovené vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

7. Z důvodu minimalizace narušení krajinného rázu místa bude záměr doplněn o jednoduché
ozelenění keři a dřevinami tak, jak je uvedeno ve stanovisku ze dne 19.5.2011 zn.:
MUST/022606/2011/ŽP/Chm, které vydal příslušný dotčený orgán ochrany přírody a
krajiny, MěÚ Strakonice, odbor ŽP (odd. OPaK) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

8. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o umístění stavby podá žadatel na stavební úřad
ohlášení stavby na příslušném formuláři ozn.: „OHLÁŠENÍ STAVBY“.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu
(zákon č .500/2004 Sb.):

Josef Bělohlav, nar. 3.1.1945, Luční č.p. 22, Strakonice II, 386 01  Strakonice 1
Helena Bělohlavová, nar. 8.10.1959, Mírová č.p. 913, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1.

Odůvodnění:

Dne 5.5.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení  územního  řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a
veřejnosti opatřením stavebního úřadu – oznámením zahájení územního řízení a pozváním k
veřejnému ústnímu jednání veřejnou vyhláškou ze dne 23.5.2011 pod č.j. MěÚV/4149/2011 a se
stanoveným dnem k projednání žádosti spojené s ohledáním na místě záměru na den 24.6.2011.
O výsledku byl sepsán protokol, ve kterém byly uvedeny podklady, které je nutno předložit
stavebnímu úřadu k doplnění žádosti, tj. následující: 
- Přepracovanou situaci stavby od autorizovaného projektanta ve 3 vyhotoveních včetně
odkanalizování do jímky, rozhledových trojúhelníků sjezdu, výsadba dřevin a křovin, informační
panel.
- Vyjádření – příp. stanovisko odboru dopravy ke zřízení sjezdu a parkoviště.
- Stanovisko dopravní policie.
- Stanovisko správce komunikace.
- Souhlas s odnětím půdy ze ZPF od ŽP, odd. ZPF, MěÚ Strakonice pro sjezd a parkoviště
rychlého občerstvení.
Výzva k doplnění podkladů byla odeslána žadateli dne 25.4.2012 pod č.j. MěÚV/1977/2012, se
stanovením termínu do 31.7.2012 a současně bylo řízení přerušeno do stejného termínu.
Dne 27.6.2012 byly žadatelem předloženy podklady.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad proto vydal rozhodnutí o
umístění stavby veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 86 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. Umístění stavby je
v souladu s územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území. 

Účastníci územního řízení - osoby dle ustanovení § 85 stavebního zákona:
- Josef Bělohlav, nar. 3.1.1945, Luční č.p. 22, Strakonice II, 386 01  Strakonice 1
- Helena Bělohlavová, nar. 8.10.1959, Mírová č.p. 913, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1
- Obec Dřešín, Dřešín 24, 387 19  Čestice
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. záv. Strakonice, U Řepické zastávky č.p. 1294, 

386 01  Strakonice 1
- E.ON Česká republika, s.r.o., elektrická síť, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49  České 

Budějovice 1

Účastníci řízení - další dotčené osoby nebyli stanoveni. Vypořádání s návrhy a námitkami
účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky. 

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, (OREG), U
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Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, podáním učiněným u zdejšího odboru
stavební úřad Městského úřadu ve Volyni. 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 pro umístění stavby stavebníkovi, 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. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání
stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

vedoucí odboru stavební úřad
Městského úřadu ve Volyni

Jana  K o s t k o v á

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: ….........................

Současně musí být rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dle § 25 odst. 2
správního řádu (tj.zákon č. 500/2004 Sb.).
Doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky doručí OÚ Dřešín a MěÚ Volyně stavebnímu úřadu do 20
dnů od dne vyvěšení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 27.6.2012, s pokladním dokladem č. 1152/1.

Obdrží:
účastníci na červené dodejky:
Josef Bělohlav, Luční č.p. 22, Strakonice II, 386 01  Strakonice 1, s adresou pro doručování:

Mírová č.p. 913, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1
Helena Bělohlavová, Mírová č.p. 913, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1
účastník datovou schránkou:
Obec Dřešín, IDDS: gdmam99
účastníci veřejnou vyhláškou a datovou schránkou:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. záv. Strakonice, IDDS: cadk8eb
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
dotčené orgány datovou schránkou:
Obecní úřad Dřešín, IDDS: gdmam99
Městský úřad Strakonice, odbor životní prostředí, IDDS: 4gpbfnq
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, IDDS: 4gpbfnq
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, oddělení 

služby dopravní policie Strakonice, IDDS: eb8ai73
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE, Územní pracoviště Strakonice, 

IDDS: agzai3c
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