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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3/2011 

 

Výroková část: 

Stavební úřad úřadu městyse  Vranov nad Dyjí, 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 aţ 91 stavebního zákona 

ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 31.1.2011 podali 

Josef Gomola, nar. 9.7.1968, Havlíčkovo Nábřeží 142, 671 03  Vranov nad Dyjí, 

Jitka Gomolová, nar. 14.11.1973, Havlíčkovo Nábřeží 142, 671 03  Vranov Nad Dyjí 

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

 

I. Vydává podle § 79 a 92 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 

Přístavba letního penzionu k bytovému domu č.p. 142 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 196, parc. č. 430/5, 1367/3 v katastrálním území Vranov nad Dyjí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o přístavbu letního penzionu pro rodinnou rekreaci k domu č.p. 142 (st.p. 196) v 

katastrálním území Vranov nad Dyjí včetně nové kanalizační přípojky, terasy a zpevněných ploch. 

- Stavba bude o stavba trvalá. 

- Ubytovací kapacita bude 4 osoby. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Přístavba bude umístěna na pozemku parc. č. 430/5 v katastrálním území Vranov nad Dyjí, a to u 

jihozápadní obvodové stěny domu č.p. 142 v v katastrálním území Vranov nad Dyjí v prostoru 

stávajících doplňkových staveb - 2 skladů. 
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- Kanalizační přípojka, do které budou svedeny veškeré splaškové vody z přístavby, bude umístěna na 

pozemku parc. č. 430/5, 1367/3 v katastrálním území Vranov nad Dyjí. Přípojka bude napojena na 

stávající kanalizační řad vedený přes pozemek parc.č. 1367/3 v katastrálním území Vranov nad Dyjí. 

- Zpevněná plocha a terasa budou umístěny na pozemku parc.č. 430/5 v katastrálním území Vranov 

nad Dyjí. Terasa i zpevněná plocha budou navazovat na přístavbu a to na její jihozápadní straně  -

terasa) a severozápadní straně (zpevněná plocha).  

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Přístavba bude dvoupodlaţní. Půdorys přístavby bude obdélníkový 5,50 x 11,50 m. Zastavěná plocha 

bude 63,25 m2, obestavěný prostor 371,59 m3. Střecha přístavby bude pultová. Sklon střechy bude 

10°. Výška střechy bude v místě napojení na stávající obvodovou zeď domu 3,86 m nad nulovým 

bodem (6,295 m nad úrovní upraveného terénu u přístavby).  

- Půdorys terasy bude 5,50 x 3,50 m.  

- Kanalizační přípojka bude gravitační. Přípojka bude napojena na stávající kanalizační řad vedený 

přes pozemek parc.č. 1367/3 v katastrálním území Vranov nad Dyjí. 

- Rozvody NN a rozvody vody přístavby budou napojeny na stávající rozvody NN domu č.p. 142 

v katastrálním území Vranov nad Dyjí.  

- Dešťová voda bude svedena okapovým systémem na pozemek parc.č. 430/5 v katastrálním území 

Vranov nad Dyjí (dešťová kanalizace) 

 

Přístup, příjezd , parkování: 

- Přístup a příjezd bude stávající k domu č.p. 142, a to přes pozemek parc.č. 1367/3 v katastrálním 

území Vranov nad Dyjí - ostatní komunikace.   

- Parkování vozidel hostů bude zabezpečeno u domu č.p. 142 na pozemku parc. č. 430/5 v katastrálním 

území Vranov nad Dyjí. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou budou přímo dotčeny pozemky parc.č. st. p. 196, parc. č. 430/5, 1367/3 v katastrálním 

území Vranov nad Dyjí včetně tělesa komunikace na pozemku parc.č. 1367/3 v katastrálním území 

Vranov nad Dyjí, a to pouze lokálně v místě umístění stavby, bez negativního vlivu na blízké i 

vzdálenější okolí (sousední mezující i nemezující pozemky a stavby na nich). 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres 

současného stavu území v měřítku 1:200, vypracovaný na podkladě aktuální katastrální mapy, se 

zakreslením stavebního pozemku, poţadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 

okolí. 

2. Stavbu lze provést jedině na základě pravomocného stavebního povolení, které vydá na ţádost 

místně a věcně příslušný obecný stavební úřad.  

3. K ţádosti o vydání stavebního povolení ţadatel (stavebník) doloţí doklady opravňující provést 

stavbu kanalizační přípojky na pozemku jiného vlastníka (Povodí Moravy, s.p.), parc.č. 1367/3 v 

katastrálním území Vranov nad Dyjí (smlouva o právu provést stavbu, smlouva o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene…).  

4. Jiţ v době přípravy stavby budou učiněna veškerá nutná opatření  (dle zákona  č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), aby nedošlo ke škodám na elektrickém rozvodném zařízení a na 

majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem.  

5. Trasa nadzemního elektrického vedení VN a podzemního vedení NN, které se vyskytuje 

v zájmovém území stavby, bude zakreslena do všech pare prováděcí projektové dokumentace. 
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6. Bude respektováno ochranné pásmo elektrických sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve 

smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 a               

ČSN 50 341-1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací. 

7. Pokud stavba zasáhne do ochranného pásma  nadzemního vedení VN, podzemního vedení NN, je 

investor povinen  zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu  § 46 odst. 11 

zákona č. 458/2000 Sb. (o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, 

v platném znění). 

8. Bude dodrţeno ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu (chráněno zákonem č. 274/2001 

Sb.).  

9. Do kanalizační přípojky nesmí být zapojen drtič kuchyňského odpadu. 

10. Budou bezpodmínečně odděleny splaškové a dešťové vody přímo v nemovitostech.   

11. Jiţ v době přípravy stavby bude bezpodmínečně respektováno ochranné pásmo plynárenského 

zařízení  (STL plynovod), které je chráněno dle zákona č. 458/2000 Sb. a které bude dotčeno 

plánovanou stavbou (kříţení na trase kanalizační přípojky). 

12. Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 

ochranné pásmo plynárenského zařízení.  

13. Okna přístavby v tzv. zimní zahradě budou mít rozměry 120 x 150 cm nebo 210 a 150 cm, coţ jsou 

typy oken na fasádách jiţ pouţité. 

14. Přístavba bude omítnuta hladkou okrovou omítkou. Okna i dveře budou plastová bílá. 

15. Terasa o rozměrech 3,50 x 4,50 m bude uzavřena nízkou kamennou zídkou (max. 1,0 m). 

 

Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Josef Gomola, nar. 9.7.1968, Havlíčkovo Nábřeţí 142, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Jitka Gomolová, nar. 14.11.1973, Havlíčkovo Nábřeţí 142, 671 03  Vranov Nad Dyjí 

Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 31.1.2011 podal ţadatel ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 31.1.2011 veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům (jednotlivě). Účastníkům dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

doručil jednotlivě (doporučeně na dodejku). K projednání ţádosti současně nařídil veřejné ústní jednání 

spojené s ohledáním na místě na den 3.3.2011, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací městyse Vranov nad Dyjí 

(územní plán sídelního útvaru Vranov nad Dyjí - změna č. 1, funkční plocha BR 2, schváleno 25.5.2005). 

Umístění stavby vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území. 

Ţadatel doloţil souhlas všech spoluvlastníků domu č.p. 142 a pozemků st. p. 196, parc. č. 430/5, 1367/3 v 

katastrálním území Vranov nad Dyjí se stavbou.  

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad  Znojmo odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8, 669 01  

Znojmo - závazné stanovisko ze dne 16.9.2010 pod sp.zn. SMUZN  8934/2010/OŠKaPP/Ma 

- Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 1581/5, 669 02  Znojmo - závazné stanovisko ze dne 

1.7.2010 pod sp.zn. SZ NPP 0622/2010/2 a č.j. NPP 0622/2010 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje územní odbor Znojmo, Praţská 83, 669 03  Znojmo - 

závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku poţární ochrany ze dne 18.1.2011 pod č.j.                 

HSBM-32-163-12/7-OPR-2011  

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - závazné stanovisko ze 

dne 15.11.2010 pod č.j. 192/2010/ZN/HOK a sp.zn. ZN/53289/2010/HOK 
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- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - vyjádření (veřejné 

ústní jednání - zůstává v platnosti závazné stanovisko ze de 15.11 ze dne  3.2.1011 pod č.j.                    

KHSJM 08070/2011/HOK/ZN a sp.zn. S-KHSJM 02034/2011 

- Úřad městyse Vranov nad Dyjí silniční správní úřad, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí - 

stanovisko ze dne 2.3.2011 pod č.j. 121/21011 (povolení výkopových prací) 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Vyjádření účastníků řízení: 

- Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí - vyjádření ze dne  2.3.2011 pod č.j. 

121/2011 (souhlas vlastníka tělesa komunikace na pozemku parc. č. 1367/3 v katastrálním území 

Vranov nad Dyjí ) 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75  Brno - vyjádření správce povodí a správce vodního toku 

Dyje a vyjádření z hlediska majetkoprávních vztahů ze dne 1.3.2011 pod č.j.                         

PM006148/2011-2032/Ho 

- E.ON Česká Republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2156/6, 370 49  České Budějovice - vyjádření 

k existenci sítí ze dne 10.9.2010 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.Brno, Soběšická 156 divize Znojmo, Kotkova 

2518/20, 670 25  Znojmo - vyjádření k existenci sítí a podmínky pro napojení na splaškovou 

kanalizaci ze dne 30.7.2010 pod č.j. 832/5/10 a sp.zn. 841/2010  

- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno - vyjádření ze dne 29.7.2010 pod 

č.j. 2541/10/117  

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

E.ON Česká Republika, s.r.o., E.ON  Česká republika s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST a.s.Brno, Soběšická 156, divize Znojmo, Městys Vranov nad Dyjí, Eliška Dušková, 

Daniel Urbášek, Ludmila Švaříčková, Vlastimil Švaříček, Drahoslava Vlčková, Vladimír Vlček, 

Drahoslava Vlčková, Pavel Mašek, Soňa Mašková, Jihomoravská plynárenská, a.s., Povodí 

Moravy, s.p., městys Vranov nad Dyjí 

Při vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad dospěl k závěru, ţe toto právní postavení přísluší 

v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona ţadateli, který je zároveň spoluvlastníkem pozemku st. p. 196, 

parc. č. 430/5 a domu č.p. 142 v katastrálním území Vranov nad Dyjí a obci, na jejímţ území (katastru) 

bude stavba umístěna. Účastníkem v souladu s  § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou všichni vlastníci 

(spoluvlastníci) pozemků st. p. 196, parc. č. 430/5, 1367/3 v katastrálním území Vranov nad Dyjí a domu 

č.p. 142 v katastrálním území Vranov nad Dyjí, vlastníci sousedních pozemků parc.č. 430/2 a 1779/1 

v katastrálním území Vranov nad Dyjí včetně vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury, která bude 

stavbou přímo dotčena (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. - kanalizační řad) včetně sítí u 

kterých dojde ke střetu (kříţení souběh) se  stavbou nebo se tato síť vyskytuje v zájmovém území stavby 

(VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. - vodovodní řad,  Jihomoravská plynárenská, a.s. - 

STL plynovod, E.ON Česká Republika, s.r.o - nadzemní elektrické vedení VN a podzemní elektrické 

vedení NN).   

 

 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila ţádné připomínky. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Podmínky účastníků řízení byly v míře odpovídající územnímu řízení zapracovány do podmínek ve 

výroku tohoto rozhodnutí. Zbývající podmínky stavební úřad posoudil jako podmínky, které mají 

charakter podmínek ke stavebnímu řízení a stavební úřad se s nimi vypořádá ve stavebním řízení. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby kaţdý 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 ţadateli, případně obecnímu 

úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě téţ 

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. 

 

 

 

 

 

Bc. Ctirad Pisk 

referent stavebního úřadu 

  

 

 

 

 

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu 

městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad včetně elektronické podoby, která 

umožňuje dálkový přístup.  

 

 

 

 

 
 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 18 písm. a/ ve výši 

1000,- Kč byl zaplacen dne 24.2.2011. 

 

Obdrží: 

účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky) 

Josef Gomola, Havlíčkovo Nábřeţí 142, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Jitka Gomolová, Havlíčkovo Nábřeţí 142, 671 03  Vranov Nad Dyjí 

Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí 
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účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 

E.ON Česká Republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2156/6, 370 49  České Budějovice (doručování E.ON  

Česká republika s.r.o., Rooseveltova 8, 669 02  Znojmo) 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.Brno, Soběšická 156 divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 

670 25  Znojmo 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75  Brno 

Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Eliška Dušková, Havlíčkovo nábřeţí 142, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Daniel Urbášek, Havlíčkovo nábřeţí 142, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Ludmila Švaříčková, Havlíčkovo Nábřeţí 142, 671 03  Vranov Nad Dyjí 

Vlastimil Švaříček, Havlíčkovo Nábřeţí 142, 671 03  Vranov Nad Dyjí 

Drahoslava Vlčková, Havlíčkovo Nábřeţí 142, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Vladimír Vlček, Havlíčkovo Nábřeţí 142, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Drahoslava Vlčková, Havlíčkovo Nábřeţí 142, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Pavel Mašek, Alšova 985/8, 669 02  Znojmo 

Soňa Mašková, Alšova 985/8, 669 02  Znojmo 

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 

  

dotčené správní úřady 

Městský úřad  Znojmo odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo 

Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 1581/5, 669 02  Znojmo 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje územní odbor Znojmo, Praţská 83, 669 03  Znojmo 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00  Brno 

Úřad městyse Vranov nad Dyjí silniční správní úřad, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


