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NÁVRH 

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

 

Stanislav Ležák, nar. 12.1.1972, Dešov 94, 675 33  Dešov 

(dále jen "žadatel") podal dne 9.5.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 

územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku 

územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány 

podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného 

zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad úřadu městyse  Vranov nad Dyjí, úřední dny Po a St 8 - 

17). 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

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 

Novostavba dvougaráže s letní kuchyní 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 338/39 v katastrálním území Vratěnín. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o doplňkovou stavbu dvougaráže s letní kuchyní včetně zpevněné plochy                                       

k rodinnému domu č.p. 116 (parc. č. 338/47) v katastrálním území Vratěnín. 

- Stavba bude stavba trvalá.  

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba dvougaráže s letní kuchyní bude umístěna na pozemku parc. č. 338/39 v katastrálním území 

Vratěnín, a to u společné hranice s pozemkem parc.č. 338/1 (dle geometrického plánu se jedná o 

pozemek parc.č.  338/40 oddělený z parc.č. 338/1 -  oddělený pozemek parc.č. 338/40 není  zanesen 
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do operátu katastru nemovitostí) a ve vzdálenosti 4,40 m od jihozápadního a 3.94 m od 

severozápadního rohu domu č.p. 116, vše katastrální území Vratěnín.  

- Zpevněná plocha bude umístěna na pozemku parc. č. 338/39 v katastrálním území Vratěnín, a to v 

prostoru před severní obvodovou stěnou dvougaráže směrem k přístupové a příjezdové zpevněné   

komunikaci  na pozemku parc. 338/1 v katastrálním území Vratěnín. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Stavba bude přízemní nepodsklepená s valbovou střechou. Půdorys stavby bude obdélníkový 10,10 x 

6,10 m. Zastavěná plocha bude 61,61 m2, obestavěný prostor 271 m3.  

- Valbová střecha nebude přesahovat na sousední pozemek parc.č. 338/1 (338/40) a bude zakončena 

na úrovní obvodové zdi stavby na hranici s pozemkem parc.č. 338/1 (338/40) v katastrálním území 

Vratěnín.  

- Zpevněná plocha (zámková dlažba) bude mít výměru 38,39 m2. 

- Okapový pás (říční oblázky) kolem vnějšího obvodu stavby bude mít výměru 9,27 m2.   

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Stavbou bude přímo dotčen a ovlivněn pozemek parc.č. 338/39 v katastrálním území Vratěnín, 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.  

Napojení na sítě technické infrastruktury: 

- Stavba bude napojena zemním kabelem NN na stávající elektrický rozvod NN (přípojku) domu č.p. 

116.  

- Stavba nebude napojena na vodovodní, kanalizační ani plynovodní přípojku. 

- Dešťové vody budou svedeny na okolní terén. 

Příjezd a přístup: 

- Příjezd a přístup ke stavbě bude stávající k rodinnému domu č.p. 116 v katastrálním území Vratěnín.     

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

stavu území vypracovaný na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:200 se zakreslením stavebního 

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

vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Dešťové vody ze stavby budou okapovým systémem svedeny na pozemek parc.č. 338/39 tak, aby 

nedocházelo k poškozování sousedních pozemků a staveb na nich vlivem svedené dešťové vody. 

3. V zájmovém území stavby se nachází elektrické podzemní vedení NN. Pokud stavba zasáhne do 

ochranného pásma nadzemního vedení NN, stavebník si zajistí písemný souhlas s činností 

v ochranném pásmu ve smyslu  § 46 odst. 11 zákona č. 45/2000 Sb. 

4. Trasy podzemního elektrického vedení NN, vyskytujícího se v zájmovém území stavby, budou 

zakresleny do všech pare prováděcí projektové dokumentace. 

5. Již v době přípravy stavby budou učiněna přiměřeně 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 elektrickým proudem. 

6. Stavbu lze provádět jedině na základě pravomocného stavebního povolení vydaného na žádost 

příslušným obecným stavebním úřadem. 

 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 
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Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně 

přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu 

zveřejnění návrhu výroku. 

 
 

 

 

Bc. Ctirad Pisk 

referent stavebního úřadu 

 

 

  

 

Tento návrh výroku územního rozhodnutí bude vyvěšen po dobu  15 dnů na úřední desce 

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

umožňuje dálkový přístup.  

 

 

 

 

 

Obdrží: 

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

Stanislav Ležák, Dešov 94, 675 33  Dešov 

Obec Vratěnín, Vratěnín 88, 671 07  Uherčice u Znojma 

 

dotčené správní úřady 

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

 

 

 


