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NÁVRH 

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

 

Vlastimil Chrásta, nar. 7.12.1966, Šafov 87, 671 06  Šafov, 

Eva Chrástová, nar. 10.6.1970, Šafov 87, 671 06  Šafov 

(dále jen "žadatel") podali dne 23.5.2011 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 

Vrtaná studna k domu č.p. 87 (parc.č. 67) 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 56/7 v katastrálním území Šafov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o stavbu vodního díla - vrtané studny k řadovému rodinnému domu č.p.87 (parc.č. 67) v 

katastrálním území Šafov. 

- Stavba bude stavba trvalá.   

 

 



 Spis.zn. SÚ-123/11-CP str. 2 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 56/7 v katastrálním území Šafov, a to 4.75 m od společné 

hranice s pozemkem parc.č. 56/73 a 11,60 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 56/72, vše 

katastrální území Lančov.   

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Svislý vrt o max.hloubce 30 m a průměru 150 mm bude pažen pažnicí o průměru 125 mm. Zhlaví 

vrtu bude opatřeno manipulační šachticí ze skruží o průměru 1 m a světlosti 0,80 m, která bude 

opatřena poklopem o průměru 1,06 m. Šachtice bude vyvedena 0,30 m nad a 1,550 m pod úroveň 

okolního vodotěsně upraveného terénu. Terén bude v okruhu 2,0 m směrem od studny (manipulační 

šachtice) vodotěsně upraven ve spádu 2 % směrem od studny.    

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 56/7 v katastrálním území Šafov, a to pouze lokálně v místě 

umístění stavby, bez negativního vlivu na sousední mezující i nemezující pozemky a stavby na nich 

včetně sousedních zdrojů - studní.   

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

v měřítku 1:500 a doplňující podrobný situační výkres současného stavu území v měřítku 1:200, 

vypracované na podkladě aktuální 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 na žádost stavebníka místně a 

věcně příslušný vodoprávní úřad, jímž je Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí. 

3. Pozemek v okruhu 10 m od studny nebude hnojen, chemicky ošetřován a ani jinak znečišťován. 

 

 

 

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. 

Ţadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě 

u stavby nebo pozemku, na nichţ 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 umoţňuje dálkový 

přístup. 
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Obdrţí: 

účastníci (dodejky) 

Vlastimil Chrásta, Šafov 87, 671 06  Šafov 

Eva Chrástová, Šafov 87, 671 06  Šafov 

Obec Šafov, Šafov 78, 671 06  Šafov 

 

dotčené správní úřady 

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

 

 

 


