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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“ a
„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 18.05.2022 podala

Obec Borová Lada, IČO 00250341, Borová Lada č.p. 38, 384 92 Borová Lada,

kterou zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko,

(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, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

Borová Lada – kanalizační přípojky
Borová Lada, Nový Svět, Černá Lada, Svinná Lada

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 306/1 (ostatní plocha – silnice), 151/1 (trvalý travní
porost), 99/1 (trvalý travní porost), 99/18 (ostatní plocha – neplodná půda), 98/2 (ostatní plocha
– jiná plocha), 98/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 83/7 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 30/20 (trvalý travní porost), 30/3 (ostatní plocha – neplodná půda), 43/4 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 5/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), 5/2 (ostatní plocha –
manipulační plocha), 288/1 (trvalý travní porost), 8/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 8/3 (ostatní
plocha – jiná plocha), 289/2 (ostatní plocha – manipulační plocha), 294/29 (trvalý travní porost),
288/14 (trvalý travní porost) v katastrálním území Nový Svět u Borových Lad, parc.č. 73/2 (trvalý
travní porost), 55/5 (trvalý travní porost) v katastrálním území Černá Lada, parc.č. 47/14 (trvalý
travní porost), 33/4 (trvalý travní porost), 35/2 (trvalý travní porost), 41/1 (ostatní plocha – jiná
plocha) v katastrálním území Borová Lada, parc.č. 226/23 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 227/61 (trvalý travní porost), 227/56 (trvalý travní porost), 227/73 (ostatní plocha –
neplodná půda), 226/88 (trvalý travní porost), 233/1 (ostatní plocha – jiná plocha) v katastrálním
území Svinná Lada, obec Borová Lada.

Popis stavby:
Stavbou jsou splaškové kanalizační přípojky mezi kanalizačním řadem a hranicí veřejného s
neveřejným pozemkem. U některých objektů bude přepojení provedeno na neveřejném
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pozemku. Na trase kanalizace budou osazeny odbočky pro budoucí napojení kanalizačních
přípojek. Přípojky budou vytaženy na hranici pozemku s veřejným pozemkem. Přípojky budou
zaústěny do šachty nebo do připravené odbočky na kanalizačním řadu. Potrubí z PVC bude o
minimální dimenzi DN150. Celkem bude provedeno 51 ks splaškových kanalizačních přípojek.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 306/1 (ostatní plocha – silnice), 151/1 (trvalý

travní porost), 99/1 (trvalý travní porost), 99/18 (ostatní plocha – neplodná půda), 98/2
(ostatní plocha – jiná plocha), 98/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 83/7 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 30/20 (trvalý travní porost), 30/3 (ostatní plocha – neplodná
půda), 43/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5/1 (ostatní plocha – manipulační plocha),
5/2 (ostatní plocha – manipulační plocha), 288/1 (trvalý travní porost), 8/2 (ostatní plocha –
jiná plocha), 8/3 (ostatní plocha – jiná plocha), 289/2 (ostatní plocha – manipulační plocha),
294/29 (trvalý travní porost), 288/14 (trvalý travní porost) v katastrálním území Nový Svět u
Borových Lad, parc.č. 73/2 (trvalý travní porost), 55/5 (trvalý travní porost) v katastrálním
území Černá Lada, parc.č. 47/14 (trvalý travní porost), 33/4 (trvalý travní porost), 35/2 (trvalý
travní porost), 41/1 (ostatní plocha – jiná plocha) v katastrálním území Borová Lada, parc.č.
226/23 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 227/61 (trvalý travní porost), 227/56 (trvalý
travní porost), 227/73 (ostatní plocha – neplodná půda), 226/88 (trvalý travní porost), 233/1
(ostatní plocha – jiná plocha) v katastrálním území Svinná Lada, obec Borová Lada,
v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkresy současného stavu
území v měřítku katastrální mapy 1:2000 a v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje území, které tvoří
pozemky parc.č. 306/1 (ostatní plocha – silnice), 151/1 (trvalý travní porost), 99/1 (trvalý
travní porost), 99/18 (ostatní plocha – neplodná půda), 98/2 (ostatní plocha – jiná plocha),
98/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 83/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 30/20
(trvalý travní porost), 30/3 (ostatní plocha – neplodná půda), 43/4 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 5/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), 5/2 (ostatní plocha – manipulační
plocha), 288/1 (trvalý travní porost), 8/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 8/3 (ostatní plocha –
jiná plocha), 289/2 (ostatní plocha – manipulační plocha), 294/29 (trvalý travní porost),
288/14 (trvalý travní porost) v katastrálním území Nový Svět u Borových Lad, parc.č. 73/2
(trvalý travní porost), 55/5 (trvalý travní porost) v katastrálním území Černá Lada, parc.č.
47/14 (trvalý travní porost), 33/4 (trvalý travní porost), 35/2 (trvalý travní porost), 41/1 (ostatní
plocha – jiná plocha) v katastrálním území Borová Lada, parc.č. 226/23 (ostatní plocha –
ostatní komunikace), 227/61 (trvalý travní porost), 227/56 (trvalý travní porost), 227/73
(ostatní plocha – neplodná půda), 226/88 (trvalý travní porost), 233/1 (ostatní plocha – jiná
plocha) v katastrálním území Svinná Lada, obec Borová Lada, které budou současně po
dobu realizace stavby využívány pro umístění zařízení staveniště.

3. Přístup ke stavbě bude řešen z pozemních a místních komunikací v obci Borová Lada a po
pozemcích dotčených stavbou.

4. Z hlediska ochrany práv správce stavebních a sousedních pozemků je nutné dodržet tyto
podmínky stanovené v závazném stanovisku Správy Národního parku Šumava ze dne
08.12.2021 č.j. NPS 13006/2021:
a) Stavební práce budou provedeny dle doložené stavební dokumentace.
b) Žádáme o oznámení zhotovitelské firmy a termín zahájení prací nejdéle do 5 dnů před

zahájením stavby kontaktní osobě pro stavby.
c) Pro terénní úpravy po dokončení stavby nebude navážena nepůvodní zemina a nebude

prováděno osetí travní směsí z důvodu zamezení zavlečení nepůvodních druhů rostlin.
Pojezdy techniky budou prováděny mimo silně zamokřené části pozemků. V případě
potřeby realizace stavby v zamokřeném území je nutné využít lehkou pásovou techniku,
využít roznášecích rohoží a hatí (v problémových úsecích ručně). V případě vzniku
vyježděných kolejí dojde okamžitě k asanování tak, aby se zabránilo odvádění vody
z podmáčených pozemků. Správa doporučuje realizovat stavbu v suchém období bez
vydatnějších srážek.

d) Mimo zpevněné plochy a komunikace nesmí být zřizovány žádné skládky matariálu ani
jiné objekty zařízení staveniště.
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e) Veškerý přebytečný materiál bude odstraněn a odpad bude odvezen na povolenou
skládku.

f) Do zahájení závěrečné kontrolní prohlídky bude terén uveden do stavu blízkému
původnímu, je požadována záruka na práce 36 měsíců a fyzické převzetí na místě
s písemným protokolem.

g) Kontaktní osoba za Správu pro stavby pan Ladislav Kočí tel: 388450209 email:
ladislav.koci@npsumava.cz.

h) Případné vzniklé škody na pozemcích – sesednutí zásypu způsobené při nebo následkem
pokládky kanalizačních přípojek do požadované doby záruky budou odstraněny na
náklady investora.

i) Před zahájením akce bude se Správou uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí k věcnému
břemenu. Po podepsání předávacího protokolu z kontrolní prohlídky pracovníkem Správy
předložíte Správě návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, geometrický plán pro
zřízení věcného břemene nutný k ohodnocení úhrady za zřízení věcného břemene a
zároveň zašlete vydané stanovisko. Úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena
Správou. K ceně za věcné břemeno bude připočteno DPH dle platných předpisů. Správa
neponese žádné náklady. Kontaktní osoba za Správu pro smlouvy k věcnému břemeni je
paní Ladislava Mánková tel: 388450288 email: ladislava.mankova@npsumava.cz.

5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutné dodržet tyto podmínky uvedené ve
vyjádření Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí, ze dne 06.10.2021 č.j.
MUVPK-ŽP 103509/21-MIK sp.zn. 34074/2021:
a) Co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové

poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací.
b) Při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování

zemědělského půdního fondu.
c) Po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu,

aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí
v krajině podle plánu rekultivace.

d) Pokud si práce spojené s realizací stavby včetně uvedení dotčených zemědělských
pozemků do původního stavu vyžádají dobu delší než 1 rok, je investor povinen předem
požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

6. Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích je nutné dodržet tyto podmínky stanovené v
rozhodnutí Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne
03.01.2022 č.j. MUVPK-OD 1113/22-NOV sp.zn. 52724/2021:
a) Provedení stavby a napojení vodovodu bude provedeno bez porušení a zásahu do

povrchu silnice III/1672 (poz. parc.č. 3061 k.ú. Nový Svět u Borových Lad, obec Borová
Lada) podvrtem v délce cca 9 m s hloubkou uložení minimálně 1,2 m.

b) V rámci provádění podvrtu budou startovací a cílová jáma provedeny tak, aby nemohlo
dojít k žádnému zásahu do konstrukčních vrstev silnice III/1672.

c) Stavba bude prováděna z volného terénu, nikoliv ze silnice.
d) Silnice III/1672 nebude nijak stavbou využívána (ukládání výkopku, parkování stavební a

strojní techniky apod.) s výjimkou běžného provozu silničních vozidel.
e) Před zásypem bude provedena a následně doložena SÚS Jčk, závodu Prachatice,

fotodokumentace s přiloženým měřidlem pro kontrolu dodržení požadovaných hloubek
uložení.

f) Před vlastním prováděním stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje (závodu Prachatice – Grožaj 606614120) protokolárně
dotčený úsek do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá
zpět.

g) Zvláštní užívání pro uložení podzemního vedení v silničním pozemku je povoleno na dobu
životnosti předmětného vedení.

7. Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích je nutné dodržet tyto podmínky stanovené
ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závodu Prachatice, ze dne
24.11.2021 č.j. SUS JcK – 17904-1/2021:
a) Provedení stavby a napojení kanalizace bude provedeno bez porušení a zásahu do

povrchu silnice III/1672 v průtahu obcí Nový Svět ve směrru Šindlov (p.p.č. 306/1 k.ú.
Nový Svět, majetek Jčk.) – 1 x řízeným/neřízeným podvrtem pro přípojku č.p. 42 v délce

mailto:ladislav.koci@npsumava.cz
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1x cca. 9 m, ostatní přípojky pro č.p. 28, 29, 51, 2, 10, 14, 17, 18 a 22 – budou provedeny
rovněž bezzásahově do stavby silnice III/1672 v zeleném pásu mimo silnici.

b) Veškeré ovládací prvky produktovodu, poklopy a víka šachet budou provedeny zcela
mimo vozovku.

c) Správce silnice předpokládá, že byl projekcí proveden průzkum lokality a vyhodnocena
možnost řízeného/neřízeného podvrtu, neboť nebude povolen výkop ve vozovce v rámci
ochrany pozemní komunikace, nebo dle dohody se správcem silnice v případě
nepředvídatelných okolností.

d) V případě, že bude nutné zasáhnout do asfaltového povrchu a konstrukčního souvrství
silnice III/1672, bude oprava provedena dle TP 146 „Výkopy a rýhy ve stávajících
pozemních komunikacích“ ve znění pozdějších předpisů. O takovém zásahu bude
správce silnice před jeho provedením neprodleně informován.

e) Správce silnice dále trvá na podmínkách provedení stavby v rámci rozhodnutí o zvláštním
užívání pozemní komunikace vydané Městským úřadem ve Vimperku, ODSH, dne
06.08.2010 pod č.j. OD 21942/10-1020/10-HUD, které není časově omezeno.

f) Hloubku uložení požadujeme, pokud to stávající situace a uložení páteřního vedení
dovolí, pod silnicí nejméně 1,2 m!

g) Stavba bude prováděna z volného terénu bez omezení provozu na silnici nad míru
nezbytně nutnou!

h) Silnice III/1672 nebude nijak stavbou využívána (ukládání výkopku, parkování stavební a
strojní techniky apod.) s výjimkou běžného provozu silničních vozidel.

i) Před zásypem pracovních jam žádáme provést a doložit fotodokumentaci s přiloženým
měřidlem pro následnou kontrolu dodržení požadované nebo skutečné hloubky uložení,
včetně předložení diagramu razícího zařízení.

j) Před vlastním prováděním stavebních prací bude požádáno o zvláštní užívání silnice
III/1672, na provádění těchto prací. Před vydáním zvláštního užívání bude sepsána
smlouva o náhradě za zvláštní užívání silnice.

k) Před vlastním prováděním stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje (závodu Prachatice – Grožaj 606 614 120) protokolárně
dotčený úsek do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá
zpět.

l) Před zahájením stavby Investor požádá o vyhotovení „smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrské sítě (BVB)“ k uložení potrubí kanalizace způsobem 1x
řízeným/neřízeným podvrtem pro přípojku č.p. 42 v délce 1x cca 9 m vedení inženýrských
sítí do pozemku silnice III/1672 (p.p.č. 306/1 k.ú. Nový Svět, majetek Jčk.). Tento bod
pozbývá platnosti, pokud již existující budoucí smlouvy tuto podmínku obsahují.

m)Návrh smluv Vám bude zaslán na základě Vaší žádosti poštou nebo elektronicky.
n) Neprodleně po dokončení stavby uzavře investor se Správou a údržbou silnic

Jihočeského kraje smlouvu o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) a v určeném
termínu provede vklad do katastru nemovitostí a finanční úhradu (Oba tyto dokumenty
budou doručeny bezprostředně po obdržení do Českých Budějovic na adresu uvedenou
v záhlaví.). Splnění tohoto bodu je průběžně kontrolováno Jihočeským krajem jako
vlastníkem dotčených pozemků. V případě nesplnění tohoto bodu vyjádření jsou
uplatňovány sankce plynoucí ze smluvního vztahu.

8. Z hlediska ochrany vodohospodářských staveb (kanalizace a vodovod) nacházejících se na
stavebním pozemku je nutné dodržet tyto podmínky stanovené ve vyjádření ČEVAK a.s. ze
dne 15.10.2021 č.j. 021010108052:
a) Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci

vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci
přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru.
Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou
realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s. Vimperk.

b) Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově
(souřadnicový systém S – JTSK, výškový systém Bpv).

9. Z hlediska ochrany vedení elektronických komunikací nacházejícího se na stavebním
pozemku je nutné dodržet podmínky stanovené ve vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne
07.10.2021 č.j. 794100/21 a ze Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických
komunikací společnosti CETIN a.s.
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10. Z hlediska ochrany elektrického vedení nacházejícího se na stavebním pozemku je nutné
dodržet podmínky stanovené ve vyjádření společnosti EG.D a.s. ze dne 20.09.2021 č.j.
P20695-27044621 a ze dne 17.09.2021 č.j. M18391-26140302, a dále učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
následkem zasažení elektrickým proudem.

11. Během průběhu stavby není nutné provádění kontrolních prohlídek stavby stavebním
úřadem.

12. Pro zařízení staveniště budou použity pozemky parc.č. 306/1 (ostatní plocha – silnice),
151/1 (trvalý travní porost), 99/1 (trvalý travní porost), 99/18 (ostatní plocha – neplodná
půda), 98/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 98/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 83/7
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 30/20 (trvalý travní porost), 30/3 (ostatní plocha –
neplodná půda), 43/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5/1 (ostatní plocha –
manipulační plocha), 5/2 (ostatní plocha – manipulační plocha), 288/1 (trvalý travní porost),
8/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 8/3 (ostatní plocha – jiná plocha), 289/2 (ostatní plocha –
manipulační plocha), 294/29 (trvalý travní porost), 288/14 (trvalý travní porost) v
katastrálním území Nový Svět u Borových Lad, parc.č. 73/2 (trvalý travní porost), 55/5
(trvalý travní porost) v katastrálním území Černá Lada, parc.č. 47/14 (trvalý travní porost),
33/4 (trvalý travní porost), 35/2 (trvalý travní porost), 41/1 (ostatní plocha – jiná plocha) v
katastrálním území Borová Lada, parc.č. 226/23 (ostatní plocha – ostatní komunikace),
227/61 (trvalý travní porost), 227/56 (trvalý travní porost), 227/73 (ostatní plocha –
neplodná půda), 226/88 (trvalý travní porost), 233/1 (ostatní plocha – jiná plocha) v
katastrálním území Svinná Lada, obec Borová Lada. Případný jakýkoliv zábor jiného
pozemku musí být předem povolen jeho vlastníkem.

13. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy
pouze na základě souhlasu vlastníků pozemků.

14. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.

15. Realizace stavby nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (§ 103 odst.
1 písm. e) bod 10. stavebního zákona) a její provedení je možné na základě tohoto
územního rozhodnutí.

16. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit si aktuální informaci o existenci
podzemních staveb technické infrastruktury, provést jejich vytýčení a zajistit jejich ochranu.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Po skončení stavby budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a okolí stavby.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby.

3. Dokončená stavba nepodléhá vydání kolaudačního souhlasu ani kolaudačního rozhodnutí,
jak je uvedeno v ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona, a žadatel ji může užívat po
jejím dokončení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Obec Borová Lada, Borová Lada č.p. 38, 384 92 Borová Lada
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, 370 10 České Budějovice
Vladimír Nahodil, nar. 23.09.1956, Nový Svět č.p. 49, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Antonín Nahodil, nar. 14.11.1957, Nový Svět č.p. 22, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Ing. Ivan Hojdar, nar. 07.05.1975, Nový Svět č.p. 9, Borová Lada, 385 01 Vimperk
MUDr. Alena Hojdarová, nar. 04.09.1973, Nový Svět č.p. 9, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Ing. Roman Šplíchal, nar. 16.05.1957, Na srpečku č.p. 326/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Ivana Šplíchalová, nar. 20.02.1959, Na srpečku č.p. 326/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
MUDr. Petr Pumpr, nar. 01.02.1977, Drlíčov č.p. 155/4, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1
Anna Myslivcová, nar. 25.01.1956, Černá Lada č.p. 7, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Petr Židlický, nar. 14.08.1966, Borová Lada č.p. 17, 384 92 Borová Lada
Správa Národního parku Šumava, 1. máje č.p. 260/19, 385 01 Vimperk II
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Odůvodnění

Dne 18.05.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem
podání bylo zahájeno územní řízení.

K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla připojena dokumentace stavby
vypracovaná oprávněnou osobou, doklad prokazující vlastnické, či „jiné právo“ k pozemku a
stavbě, který opravňuje stavebníka provést požadovanou stavbu, závazná stanoviska
dotčených orgánů, tj. Správa Národního parku Šumava (ze dne 08.12.2021 č.j. NPS
13006/2021), Správa Národního parku Šumava (ze dne 11.10.2021 č.j. SZ NPS 10340/2021/2 –
NPS 11031/2021), Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí (ze dne 06.10.2021 č.j.
MUVPK-ŽP 103509/21-MIK sp.zn. 34074/2021), Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a
silničního hospodářství (ze dne 03.01.2022 č.j. MUVPK-OD 1113/22-NOV sp.zn. 52724/2021),
Obecní úřad Borová Lada (ze dne 04.05.2022), dále vyjádření Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, závodu Prachatice (ze dne 22.09.2021 č.j. SUSJcK – 17904/2021), Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Prachatice (ze dne 24.11.2021 č.j. SUSJcK – 17904-
1/2021), Povodí Vltavy s.p. (ze dne 24.09.2021 č.j. PVL-67264/2021/140), Obec Borová Lada
(ze dne 04.05.2022), a vyjádření správců veřejné technické infrastruktury, tj. společností ČEVAK
a.s. (ze dne 15.10.2021 č.j. 021010108052), CETIN a.s. (ze dne 07.10.2021 č.j. 794100/21),
EG.D a.s. (ze dne 20.09.2021 č.j. P20695-27044621 a ze dne 17.09.2021 č.j. M18391-
26140302).

Stavební úřad v rámci řízení nežádal o vydání závazného stanoviska orgánu územního
plánování, protože se jedná o stavbu kanalizačních přípojek, ke kterým se závazné stanovisko
orgánu územního plánování podle ustanovení § 96b odst. 1 písm. c) stavebního zákona
nevydává.

Stavební úřad opatřením ze dne 13.12.2022 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům (uvedeným
v rozdělovníku tohoto rozhodnutí). Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve
lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 27 správního řádu a podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního
zákona přísluší těmto osobám, které jsou stavebníkem, zplnomocněným zástupcem stavebníka,
vlastníkem pozemku dotčeného stavbou, vlastníkem pozemku v okolí stavby (Dle úvahy
stavebního úřadu o možném vlivu stavby na okolí se jedná o pozemky ve vlastnictví osob,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich by mohlo být územním rozhodnutím přímo dotčeno.), místně příslušnou
obcí, správcem veřejné technické nebo dopravní infrastruktury:

účastník podle § 85 odst. 1 písm. a), b) a § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona:
Obec Borová Lada, Borová Lada č.p. 38, 384 92 Borová Lada
- vlastník stavebních pozemků parc.č. 98/4, 83/7, 43/4 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a
parc.č. 226/23 v k.ú. Svinná Lada

- vlastník sousedních pozemků parc.č. 98/1, 83/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- správce veřejné dopravní a technické infrastruktury
zastupuje na základě plné moci:
AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko

účastník podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, 370 10 České Budějovice
- správce stavebního pozemku parc.č. 306/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
- správce sousedního pozemku parc.č. 306/2 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
Vladimír Nahodil, Nový Svět č.p. 49, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník stavebních pozemků parc.č. 151/1, 99/1, 98/2, 288/1, 8/2, 8/3, 289/2, 294/29 v k.ú.
Nový Svět u Borových Lad a parc.č. 73/2 v k.ú. Černá Lada

- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 40, 53/1, 53/2, 50/2 a parc.č. 99/13 v k.ú. Nový Svět u
Borových Lad
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Antonín Nahodil, Nový Svět č.p. 22, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník stavebních pozemků parc.č. 151/1, 99/1, 98/2, 5/1, 5/2, 289/2, 294/29 v k.ú. Nový
Svět u Borových Lad a parc.č. 73/2 v k.ú. Černá Lada

- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 53/1, 53/2, 50/2, 77, 52, 58 a parc.č. 43/1, 4 v k.ú. Nový
Svět u Borových Lad

Ing. Ivan Hojdar, Nový Svět č.p. 9, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- správce stavebního pozemku parc.č. 99/18 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 80 a 81 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
MUDr. Alena Hojdarová, Nový Svět č.p. 9, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- správce stavebního pozemku parc.č. 99/18 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 80 a 81 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
Ing. Roman Šplíchal, Na srpečku č.p. 326/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
- vlastník stavebních pozemků parc.č. 30/20, 30/3 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 76 a parc.č. 30/10 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
Ivana Šplíchalová, Na srpečku č.p. 326/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
- vlastník stavebních pozemků parc.č. 30/20, 30/3 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 76 a parc.č. 30/10 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
MUDr. Petr Pumpr, Drlíčov č.p. 155/4, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1
- vlastník stavebního pozemku parc.č. 288/14 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 29 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad
Anna Myslivcová, Černá Lada č.p. 7, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník stavebního pozemku parc.č. 55/5 v k.ú. Černá Lada
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 62 v k.ú. Černá Lada
Petr Židlický, Borová Lada č.p. 17, 384 92 Borová Lada
- vlastník stavebního pozemku parc.č. 47/14 v k.ú. Borová Lada
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 2/1, 2/2 a parc.č. 25/3, 284 v k.ú. Borová Lada
Správa Národního parku Šumava, 1. máje č.p. 260/19, 385 01 Vimperk II
- správce stavebních pozemků parc.č. 33/4, 35/2, 41/1 v k.ú. Borová Lada a parc.č. 227/61,
227/56, 227/73, 226/88, 233/1 v k.ú. Svinná Lada

- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 58 v k.ú. Borová Lada a st.p.č. 28 a parc.č. 226/80 v k.ú.
Svinná Lada

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
- správce povodí vodního toku Horní Vltavy
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
- správce veřejné technické infrastruktury
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- správce veřejné technické infrastruktury
EG.D a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
- správce veřejné technické infrastruktury

účastník podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
JUDr. Taťána Chvalová, Symfonická č.p. 1426/7, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 22/4 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Václav Bauer, Klínec č.p. 32, 252 10 Mníšek pod Brdy
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 22/5 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Marta Bauerová, Klínec č.p. 32, 252 10 Mníšek pod Brdy
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 22/5 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Vlasta Horelová, Tyršova č.p. 231, 252 16 Nučice
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 32 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
MUDr. Aleš Michálek, Máchova č.p. 1476, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 44 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Jiří Matějka, Vondřichova č.p. 1499, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 20/3 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Jana Matějková, Vondřichova č.p. 1499, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 20/3 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Martin Pecka, Na Výsluní č.p. 1348, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 20/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Ing. Radka Pecková, Na Výsluní č.p. 1348, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 20/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
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MUDr. Alice Bleil, Zábělská č.p. 481/101, Újezd, 312 00 Plzeň 12
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 17/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
MUDr. Ivan Vrba, náměstí Josefa Machka č.p. 857/13, Praha 5-Košíře, 158 00 Praha 58
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 42 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Jitka Vrbová, náměstí Josefa Machka č.p. 857/13, Praha 5-Košíře, 158 00 Praha 58
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 42 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Václav Vlasatý, Nový Svět č.p. 4, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 49/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Jana Vlasatá, Nádražní č.p. 163, 385 01 Vimperk II
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 49/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Jiřina Drahošová, Nový Svět č.p. 16, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 49/2 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Zdeněk Bohuš, Nový Svět č.p. 5, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 50/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Jitka Bohušová, Nový Svět č.p. 5, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 50/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Ing. Vladimír Brus, Malinová č.p. 1656/15, Záběhlice, 106 00 Praha 106
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 51/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Ing. Věra Brusová, Nový Svět č.p. 6, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 51/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Petr Kadlec, Prokopova č.p. 258/2, 390 01 Tábor 1
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 51/2 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Edita Kadlecová, Prokopova č.p. 258/2, 390 01 Tábor 1
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 51/2 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Věra Tomášková, Nové Hutě č.p. 23, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 10/1 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Vlastimil Schartner, K. Weise č.p. 395, 385 01 Vimperk II
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 10/3 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Rudolf Levý, Nový Svět č.p. 10, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 55 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Matěj Grančay, Nový Svět č.p. 41, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 56 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
MUDr. Sandro Zamarian, Borová Lada č.p. 6, 384 92 Borová Lada
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 6 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Robert Samek, Ječná č.p. 516/28, 120 00 Praha 2-Nové Město
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 28 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Štěpán Matuška, Bellušova č.p. 1853/22, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 28 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Vojtěch Matuška, Bellušova č.p. 1853/22, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 28 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a stavby na něm
Marie Kučerová, Ke Kamínce č.p. 1285, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 53 v k.ú. Černá Lada a stavby na něm
Mgr. Klára Kuběnová, Stříbrná Lhota č.p. 1560, 252 10 Mníšek pod Brdy
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 62 v k.ú. Černá Lada a stavby na něm
Ing. Daniel Myslivec, Litvínovská č.p. 592/12, 190 00 Praha 9-Prosek
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 62 v k.ú. Černá Lada a stavby na něm
Václav Nosek, Borová Lada č.p. 105, 384 92 Borová Lada
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 330 v k.ú. Borová Lada a stavby na něm
Roman Frühauf, Rohová č.p. 490/15, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 3/1 v k.ú. Borová Lada a stavby na něm
Anděla Frühaufová, Rohová č.p. 490/15, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 3/1 v k.ú. Borová Lada a stavby na něm
František Slunéčko, Na Pazderce č.p. 741/11, Praha 7-Troja, 171 00 Praha 71
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 7/1 v k.ú. Borová Lada a stavby na něm
Blanka Slunéčková, Pomořanská č.p. 475/8, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 7/1 v k.ú. Borová Lada a stavby na něm
Vlasta Křížová, Šumavské Hoštice č.p. 101, 384 71 Šumavské Hoštice
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 59/2, 59/1 v k.ú. Borová Lada a stavby na něm
Kateřina Krátká, Čkyně č.p. 310, 384 81 Čkyně



Č.j. MUVPK-VÚP 60592/23-JAV str. 9 (celkem 12)

- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 59/2, 59/1 v k.ú. Borová Lada a stavby na něm
Karel Hamr, Borová Lada č.p. 101, 384 92 Borová Lada
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 354 a 360 v k.ú. Borová Lada a stavby na něm
Zdeňka Hamrová, Borová Lada č.p. 101, 384 92 Borová Lada
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 354 a 360 v k.ú. Borová Lada a stavby na něm
Mgr. Šárka Přibilová, Pražská č.p. 306, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 30/1 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Klára Koubková, Neumannova č.p. 1470/12, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 29 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Anežka Koubková, V olšinách č.p. 1126/58, 100 00 Praha 10-Strašnice
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 29 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Zdeněk Poslední, Na Roudné č.e. 312, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 30/2 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Ing. Stanislava Emmerová, Na Průtahu č.p. 304/23, Koterov, 326 00 Plzeň 26
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 25 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Tomáš Tušl, Zdíkov č.p. 309, 384 72 Zdíkov
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 24 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Josef Urban, Nové Hutě č.p. 41, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 32 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Jana Miková, Borová Lada č.p. 5, 384 92 Borová Lada
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 32 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Aleš Linhart, Karenova č.p. 992/8, 150 00 Praha 5-Košíře
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 26 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Ing. Josef Šipan, Svinná Lada č.p. 8, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 34 a 36 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Marcela Šipanová, Svinná Lada č.p. 8, Borová Lada, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedních pozemků st.p.č. 34 a 36 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm
Daniela Rašková, U statku č.p. 194, 270 61 Lány
- vlastník sousedního pozemku st.p.č. 27 v k.ú. Svinná Lada a stavby na něm

Územní řízení je řízením s velkým počtem účastníků podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), ve kterém jsou písemnosti
doručovány podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. V řízení s velkým počtem
účastníků řízení se účastníci řízení podle § 87 odst. 1) stavebního zákona identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona – viz rozdělovník:

– písemnosti se doručují veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 3/1, 7/1, parc. č. 25/3, 25/4, 33/19, 35/6, 41/2 v katastrálním území Borová Lada, st. p.
20/1, 20/3, 29, 53/1, 53/2, 58, 77, parc. č. 4, 8/1, 30/10, 30/13, 30/22, 43/1, 43/5, 43/6, 83/4,
83/8, 83/9, 83/10, 98/6, 98/7, 98/9, 99/13, 99/14, 103/2, 114/2, 155/5, 181/1, 190, 288/15,
294/38, 306/2, 319, 321/1 v katastrálním území Nový Svět u Borových Lad, st. p. 25, 27, 28, 32,
parc. č. 226/24, 226/80, 226/87, 226/105, 227/71, 227/72, 227/74 v katastrálním území Svinná
Lada, st. p. 62, parc. č. 71/1 v katastrálním území Černá Lada

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Borová Lada č.p. 42 a č.p. 18, Borová Lada, Nový Svět č.p. 11, č.p. 25, č.p. 40, č.p. 2, č.p. 15,
č.p. 50 a č.p. 22, Borová Lada, Svinná Lada č.p. 23, č.p. 28, č.p. 21 a č.p. 30, Borová Lada,
Černá Lada č.p. 7

Vzhledem ke skutečnosti, že pro území, v němž je navrženo umístění předmětné stavby, je
zpracována a schválena územně plánovací dokumentace, tj. Územní plán Borová Lada,
oznámil stavební úřad zahájení územního řízení účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 písm. a) a
b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě doporučeně do vlastních rukou na
doručenku.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. Územním
plánem Borová Lada. Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, zejména obecným požadavkům na využívání území,



Č.j. MUVPK-VÚP 60592/23-JAV str. 10 (celkem 12)

požadavkům zvláštních právních předpisů, stanoviskům dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů a požadavkům ochrany práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

V oznámení o zahájení řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že námitky
účastníků a závazná stanoviska dotčených orgánů mohou být uplatněny nejpozději ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení oznámení.

Během provedeného územního řízení nebyly učastníky řízení uplatněny žádné připomínky ani
námitky, taktéž nebyla uplatněna žádná nová stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení 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.

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

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 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 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.

otisk úředního razítka

Ing. Robert Pročka
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (17.02.-04.03.2022).

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000 Kč byl zaplacen dne 14.12.2022.

Obdrží
Účastníci řízení – na doručenku – § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko
zastoupení pro: Obec Borová Lada, Borová Lada č.p. 38, 384 92 Borová Lada

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Vladimír Nahodil, Nový Svět č.p. 49, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Antonín Nahodil, Nový Svět č.p. 22, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Ing. Ivan Hojdar, IDDS: 6bprrqn

trvalý pobyt: Nový Svět č.p. 9, Borová Lada, 385 01 Vimperk
MUDr. Alena Hojdarová, IDDS: bi4rr3x

trvalý pobyt: Nový Svět č.p. 9, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Obec Borová Lada, IDDS: 87xbg4x

sídlo: Borová Lada č.p. 38, 384 92 Borová Lada
Ing. Roman Šplíchal, Na srpečku č.p. 326/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Ivana Šplíchalová, Na srpečku č.p. 326/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
MUDr. Petr Pumpr, Drlíčov č.p. 155/4, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1
Anna Myslivcová, Černá Lada č.p. 7, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Petr Židlický, Borová Lada č.p. 17, 384 92 Borová Lada
Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk

sídlo: 1. máje č.p. 260/19, 385 01 Vimperk II
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Účastníci řízení – veřejná vyhláška – § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
JUDr. Taťána Chvalová, Symfonická č.p. 1426/7, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Václav Bauer, Klínec č.p. 32, 252 10 Mníšek pod Brdy
Marta Bauerová, Klínec č.p. 32, 252 10 Mníšek pod Brdy
Vlasta Horelová, Tyršova č.p. 231, 252 16 Nučice
MUDr. Aleš Michálek, Máchova č.p. 1476, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Jiří Matějka, Vondřichova č.p. 1499, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Jana Matějková, Vondřichova č.p. 1499, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Martin Pecka, Na Výsluní č.p. 1348, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
Ing. Radka Pecková, Na Výsluní č.p. 1348, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
MUDr. Alice Bleil, Zábělská č.p. 481/101, Újezd, 312 00 Plzeň 12
MUDr. Ivan Vrba, náměstí Josefa Machka č.p. 857/13, Praha 5-Košíře, 158 00 Praha 58
Jitka Vrbová, náměstí Josefa Machka č.p. 857/13, Praha 5-Košíře, 158 00 Praha 58
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Václav Vlasatý, Nový Svět č.p. 4, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Jana Vlasatá, Nádražní č.p. 163, 385 01 Vimperk II
Jiřina Drahošová, Nový Svět č.p. 16, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Zdeněk Bohuš, Nový Svět č.p. 5, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Jitka Bohušová, Nový Svět č.p. 5, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Ing. Vladimír Brus, Malinová č.p. 1656/15, Záběhlice, 106 00 Praha 106
Ing. Věra Brusová, Nový Svět č.p. 6, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Petr Kadlec, Prokopova č.p. 258/2, 390 01 Tábor 1
Edita Kadlecová, Prokopova č.p. 258/2, 390 01 Tábor 1
Věra Tomášková, Nové Hutě č.p. 23, 385 01 Vimperk
Vlastimil Schartner, K. Weise č.p. 395, 385 01 Vimperk II
Rudolf Levý, Nový Svět č.p. 10, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Matěj Grančay, Nový Svět č.p. 41, Borová Lada, 385 01 Vimperk
MUDr. Sandro Zamarian, Borová Lada č.p. 6, 384 92 Borová Lada
Robert Samek, Ječná č.p. 516/28, 120 00 Praha 2-Nové Město
Štěpán Matuška, Bellušova č.p. 1853/22, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Vojtěch Matuška, Bellušova č.p. 1853/22, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Marie Kučerová, Ke Kamínce č.p. 1285, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Mgr. Klára Kuběnová, Stříbrná Lhota č.p. 1560, 252 10 Mníšek pod Brdy
Ing. Daniel Myslivec, Litvínovská č.p. 592/12, 190 00 Praha 9-Prosek
Václav Nosek, Borová Lada č.p. 105, 384 92 Borová Lada
Roman Frühauf, Rohová č.p. 490/15, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620
Anděla Frühaufová, Rohová č.p. 490/15, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620
František Slunéčko, Na Pazderce č.p. 741/11, Praha 7-Troja, 171 00 Praha 71
Blanka Slunéčková, Pomořanská č.p. 475/8, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81
Vlasta Křížová, Šumavské Hoštice č.p. 101, 384 71 Šumavské Hoštice
Kateřina Krátká, Čkyně č.p. 310, 384 81 Čkyně
Karel Hamr, Borová Lada č.p. 101, 384 92 Borová Lada
Zdeňka Hamrová, Borová Lada č.p. 101, 384 92 Borová Lada
Mgr. Šárka Přibilová, Pražská č.p. 306, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
Klára Koubková, Neumannova č.p. 1470/12, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Anežka Koubková, V olšinách č.p. 1126/58, 100 00 Praha 10-Strašnice
Zdeněk Poslední, Na Roudné č.e. 312, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Ing. Stanislava Emmerová, Na Průtahu č.p. 304/23, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Tomáš Tušl, Zdíkov č.p. 309, 384 72 Zdíkov
Josef Urban, Nové Hutě č.p. 41, 385 01 Vimperk
Jana Miková, Borová Lada č.p. 5, 384 92 Borová Lada
Aleš Linhart, Karenova č.p. 992/8, 150 00 Praha 5-Košíře
Ing. Josef Šipan, Svinná Lada č.p. 8, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Marcela Šipanová, Svinná Lada č.p. 8, Borová Lada, 385 01 Vimperk
Daniela Rašková, U statku č.p. 194, 270 61 Lány

Dotčené orgány
Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk

sídlo: 1. máje č.p. 260/19, 385 01 Vimperk II
Obec Borová Lada, IDDS: 87xbg4x

sídlo: Borová Lada č.p. 38, 384 92 Borová Lada
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí (VÚ, ZPF)

sídlo: Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství (SSÚ)

sídlo: Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování (OÚP)

sídlo: Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk

Ostatní – na vědomí
Městský úřad Vimperk, odbor hospodářský a bytový (úřední deska)

sídlo: Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk
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