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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4/2011 

 

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 až 91 stavebního zákona 

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

kterou dne 2.3.2011 podal 

Karel Tomaštík, nar. 16.1.1951, Nad Kašnou 1215/17, 635 00  Brno 

(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 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 

Vrtaná studna pro rekreační chatu č.e. 335 (st.p. 646, 647) 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2000/28 v katastrálním území Lančov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o vrtanou studnu pro zásobování rekreační chaty pro individuální rodinnou rekreaci č.e. 335 

v katastrálním území Lančov včetně potrubí pro napojení vnitřního vodovodu chaty na studnu. 

- Jedná se o stavbu trvalou. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Studna bude umístěna na pozemku parc.č. 2000/28 v katastrálním území Lančov. Pozemek je ve 

výlučném vlastnictví žadatele. Studna bude umístěna 30,0 m od jižní obvodové stěny chaty č.e. 335 

(st.p. 646, 647),  4,8 m od společného trojmezního bodu pozemků parc.č. 2000/24, 2000/27, 2000/28 

a 6,2 m od čtyřmezního společného bodu pozemků parc.č. 2000/27, 2000/29, 2000/30 a 2000/28, vše 

v katastrálním území Lančov.   
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Určení prostorového řešení stavby: 

- Svislý vrt o max. hloubce 27,00 m a průměru návrtu 160 mm bude pažen pažnicí. Zhlaví vrtu bude 

opatřeno manipulační šachticí o světlosti 600 mm. Terén v okruhu  2,00 m od studny (manipulační 

šachtice) bude vodotěsně upraven (beton, dlažba) ve spádu 2 % směrem od studny. 

- Přívod vody ze studny do chaty bude veden ve výkopu v terénu přes pozemek parc.č. 2000/28 

v katastrálním území Lančov v délce 30 m. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 2000/28 v katastrálním území Lančov, a to pouze lokálně 

v místě umístění stavby, bez negativního vlivu na blízké i vzdálenější okolí, tj. sousední mezující i 

nemezující pozemky a stavby na nich včetně studní.    

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

stavu území vypracované dle kopie katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 

hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Povolení k odběru podzemní vody a stavební povolení na stavbu vydá místně a věcně příslušný 

vodoprávní úřad. 

3. V zájmovém území stavby se nachází podzemní elektrické vedení NN. Již v době přípravy stavby 

budou učiněna veškerá nutná opatření v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení a na majetku nebo zdraví osob 

působením elektrického proudu. Trasa podzemního i nadzemního elektrického vedení, vyskytujícího 

se v zájmovém území stavby, bude zakreslena do všech pare prováděcí projektové dokumentace.   

4. Veškeré splaškové vody z chaty budou trvale svedeny do nepropustné žumpy na vyvážení, 

s prokazatelně zabezpečenou možností příjezdu fekálního vozu a čerpání žumpy k tomu oprávněnou 

osobou. 

5. Doklady o vyvážení žumpy budou vlastníkem chaty č.e. 335 v katastrálním území Lančov 

uchovávány ke kontrolním účelům. 

6. Budou respektovány veškeré technické podmínky  stanovené rozhodnutím č. 146 Okresního úřadu 

Znojmo, referát životního prostředí, ze dne 29.5.2000 pod č.j. Vod 97/2000-Ko, kterým byla 

změněna ochranná pásma vodárenského odběru z nádrže Vranov pro skupinový vodovod Vranov 

nad Dyjí, Moravské Budějovice, Dukovany.   

7. Studna nebude sloužit jako zdroj vody pro další objekty, pokud tyto nebudou mít zajištěnu 

nezávadnou likvidaci odpadních vod způsobem stanoveným v rozhodnutí o ochranných pásmech 

vodárenského odběru z nádrže Vranov a bez příslušného povolení stavebního a vodoprávního úřadu.  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Karel Tomaštík, nar. 16.1.1951, Nad Kašnou 1215/17, 635 00  Brno 

Obec Lančov, Lančov 54, 671 06  Šafov 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.3.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou opatřením ze dne 4.3.2011 zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání 

spojené s ohledáním na místě na den 12.4.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Lančov. Umístění 

stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
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Vyjádření účastníků řízení: 

- Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75  Brno - stanovisko správce povodí a správce VD 

Vranov ze dne 8.2.2011 pod č.j. PM0006552011-203/Kr 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01  Brno - vyjádření ze 

dne 10.1.2011 pod č.j. 15/21/10 

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

existenci sítí a souhlas s činností v ochranném pásmu vedení NN ze dne 10.12.2010 

 

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. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Povodí Moravy, s.p., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., E.ON Česká Republika, 

s.r.o., Josef Klimeš, Květoslava Klimešová, Irena Přibylová, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Znojmo, 

Obec Lančov 

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

souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona žadateli, který je zároveň vlastníkem pozemku, na kterém bude 

stavba umístěna a obci Lančov, v jejímž územním obvodu (katastru) bude stavba umístěna. Dalšími 

účastníky jsou v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich 

(Povodí Moravy, s.p., E.ON Česká Republika, s.r.o., Josef Klimeš, Květoslava Klimešová, Irena 

Přibylová, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Znojmo, Obec Lančov), jejichž vlastnická a jiná práva 

odpovídající věcnému břemenu mohou být umístěním stavby dotčena včetně vlastníků sítí technické 

infrastruktury (podzemní kabel NN), která se nachází v zájmovém území stavby. Účastníkem je i správce 

ochranného pásma vodárenského odběru z nádrže Vranov (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 

a.s.), protože zdroj odpadní vody rekreační chata  č.e. 335 v katastrálním území Lančov se částečně 

nachází v tomto ochranném pásmu.    

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Podmínky účastníků odpovídající územnímu řízení byly zapracováno do podmínek ve výroku tohoto 

rozhodnutí. Zbývající podmínky jsou podmínkami pro stavební 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 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. 
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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 a Obecního úřadu Lančov včetně 

elektronické podoby, která umožňuje dálkový přístup. 

 

 

 

 

 
 

Poplatek: 

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

1000,- Kč byl zaplacen dne 3.2.2011. 

 

Obdrží: 

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

Karel Tomaštík, Nad Kašnou 1215/17, 635 00  Brno 

Obec Lančov, Lančov 54, 671 06  Šafov 

 

účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 

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

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01  Brno 

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

Josef Klimeš, Boršovská 3230/86, 697 01  Kyjov 

Květoslava Klimešová, Boršovská 3230/86, 697 01  Kyjov 

Irena Přibylová, V Zahradách 304, 671 82  Dobšice 

Lesy ČR, s.p. Lesní správa Znojmo, Pivovarská 1, 669 02  Znojmo 

Obec Lančov, Lančov 54, 671 06  Šafov 

  

dotčené správní úřady 

Městský úřad Znojmo odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo 

 

 

 

 


