
ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ 

stavební úřad  

Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí 
 

 

Spisová značka: SÚ-106/11-CP    

Číslo jednací: VRAND 496/2011   

 

 

 
Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

  Bc. Ctirad Pisk 

515 296 254 

  pisk@ouvranov.cz 

 

DATUM: 16.6.2011    

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 11/2011 

 

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 2.5.2011 podal 

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice,  

zastoupený E.ON Česká Republika, s.r.o., IČ 25733591, F.A. Gerstnera 2156/6, 370 49  České 

Budějovice, 

který zastupuje Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s r.o., IČ 43371833, 

Sadová 829/1, 674 01  Třebíč 

(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 

Lančov, rozšíření DS, kNN-5 rekreačních chat, p. Juračka, p. Semeniuk 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2101/1 (GP 3136), 2101/4, 2101/5,  2101/34, 2101/57 v 

katastrálním území Lančov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o rozšíření elektrické distribuční soustavy NN z důvodu připojení pěti rekreačních chat na 

pozemku parc.č. 2101/5 (3 chaty) a 2101/57 (2 chaty), na jejichţ výstavu bylo vydáno pravomocné 

stavební povolení, vše v katastrálním území Lančov. 

- Stavba bude stavba trvalá.  

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2101/1 (GP 3136), 2101/4, 2101/5, 2101/34 2101/57 v 

katastrálním území Lančov. 
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Určení prostorového řešení stavby: 

- Stávající přípojková skříň SS200/NK umístěná na pozemku parc.č. 2101/4 u hranice s pozemkem 

parc.č. 2101/34 a 2101/35 v katastrálním území Lančov bude nahrazena novou rozpojovací skříní            

SR 542/NK. Ze skříně bude napojen nový zemní kabel NAYY 4 x 95 mm2, který bude veden ve 

výkopu v terénu v nezpevněné polní cestě přes pozemek parc.č. 2101/4, GP 3136 a dále přes 

pozemek parc.č. 2101/5 v katastrálním území Lančov. Kabel bude ukončen na pozemku 2101/5, 4 m 

od okraje plánované nezpevněné cesty v další rozpojovací skříni SR 542/NK. Z této rozpojovací 

skříně budou kabelem 4 x 50 mm2 zasmyčkovány další dvě skříně SS200/NK, které budou umístěny 

na pozemcích parc.č. 2101/5 a 2101/57, vše v katastrálním území Lančov. 

- Kabely NN budou umístěny v chráničce v hloubce 1 m.       

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 2101/1 (GP 3136), 2101/4, 2101/5, 2101/34, 2101/57 v 

katastrálním území Lančov, a to pouze lokálně v místě umístění a provádění stavby, bez negativního 

vlivu na okolí, tj. na sousední mezující i nemezující pozemky a stavby na nich.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací pro územní a stavební 

řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Pavlů, a která mimo jiné obsahuje situační výkres současného 

stavu území v měřítku 1:500 vypracovaný na podkladě aktuální katastrální mapy, se zakreslením 

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

zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Pro provedení stavby nebude vyţadováno stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavbu 

lze provádět na základě tohoto pravomocného územního rozhodnutí. 

4. V zájmovém území stavby se nachází elektrické podzemní vedení NN. Budou učiněna veškerá nutná 

opatření v souladu se zákonem 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. 

5. Trasa elektrického podzemního vedení NN, které se vyskytuje v zájmovém území stavby, bude 

zakresleno do všech pare prováděcí projektové dokumentace. 

6. Provedení případných křiţovatek a souběhů bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a 

PNE 33 3302.  

7. Bude respektováno ochranné pásmo energetických a sdělovacích veden a dalších zařízení energetiky 

ve smyslu § 46 zákona  č. 458/2000 Sb. a postupováno  dle ČSN EN 50110-1 při umisťování objektů 

a při provádění  zemních a dalších prací.  

8. Zemní práce v ochranném pásmu elektrického kabelu budou prováděny s nevyšší opatrností 

výhradně ručním  nářadím, bez pouţití jakýchkoliv mechanizmů. 

9. Obnaţený kabel bude opatřen výstraţnými tabulkami dle pokynů správce elektrického vedení a bude 

vhodně zabezpečen podloţením nebo vyvěšením tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo 

nepovolanou osobou.  

10. Ke kontrole křiţovatek a souběhů bude přizván správce, tj. příslušný zástupce E.ON Česká 

republika, s.r.o. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

11. Bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení stability podpůrných bodů elektrického vedení a 

narušení podzemního uzemňovacího vedení. 

12. Před provedením výkopu bude provedena skrývka orniční vrstvy v celém manipulačním pruhu. 

13. Po ukončení prací bude ornice rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu. 

14. Lhůta dočasného odnětí ze zemědělského půdního fondu včetně doby potřebné pro uvedení plochy 

do  původního stavu nepřesáhne lhůtu 1 roku. 

15. Práce budou prováděny tak,aby na dotčených pozemcích, jejich vegetačním krytu a na zemědělských 

zařízeních došlo při výstavbě  k co nejmenšímu škodám. 

16. Provádění prací bude předem oznámeno a projednáno s vlastníky a uţivateli pozemků. 
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17. Budou důsledně dodrţovány zásady ochrany  zemědělského půdního fondu při stavební, těţební a 

průmyslové činnosti uvedené v ustanovení § 8 zákona 334/1992 Sb. a vyhlášce č. 13/1994 Sb. 

18. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu včetně 

náleţitého zhutnění a obnovy původního povrchu. 

19. Veškerý odpad ze stavby bude likvidován v souladu s platnými předpisy. S odpady, které budou 

vznikat při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

předpisy souvisejícími. Bude vedena průběţná evidence všech vznikajících odpadů  v rozsahu  § 21 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Její kopie včetně 

dokladů o předání odpadů oprávněným osobám bude předloţena při závěrečné kontrolní prohlídce. 

20. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady, musí mít realizační firmy před zahájením 

prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., 

vydaný příslušným orgánem státní správy.  

21. Stavba bude prováděna dodavatelsky k tomu oprávněnou osobou. 

22. Po dokončení stavby oznámí ţadatel (stavebník) záměr uţívání stavby. K oznámení doloţí: 

 výchozí revizi elektrického zařízení 

 polohopisné zaměření skutečného provedení stavby  

 

Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice 

Obec Lančov, Lančov 54, 671 06  Šafov 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.5.2011 podal ţadatel ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 5.5.2011 veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení známým 

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

spojené s ohledáním na místě na den 9.6.2011, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. 

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

stavby vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území. 

Ţadatel prokázal právo umístit a provést stavbu na pozemcích jiných vlastníků smlouvami o budoucí 

smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.  

Stanoviska sdělili: 

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

Znojmo - závazné stanovisko č. 152/2011 ze dne 18.4.2011 pod sp.zn. SMUZN 

2047/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN 28369/2011 

- Městský úřad Znojmo, odbor ţivotního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo - vyjádření 

(souhrnné stanovisko) ze dne 25.11.2010 pod č.j. MUZN 100077/2010 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad vzhledem k charakteru stavby odpovídajícího § 104 odst. 2 písm. h)  rozhodl, ţe v souladu 

s § 78 odst. 2 stavebního zákona nebude pro provedení stavby vyţadovat stavební povolení ani ohlášení, a 

ţe stavbu je moţné provést na základě tohoto pravomocného územního rozhodnutí.  

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Jiří Pavlů (odpovědná osoba Ing. Jiří Kohout, 

autorizovaný inţenýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 

1400200, datum duben 2011.  

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poţadavky na stavby a podmínky územního 

rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 

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

výroku uvedených. 

 

Vyjádření účastníků řízení : 

 

 Obec Lančov, Lančov 54, 671 06  Šafov - vyjádření ze dne 14.12.2010 (bez připomínek) 

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

existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 

23.12.2010 

 Pozemkový fond ČR, Dvořákova 21, 670 30  Znojmo - vyjádření ze dne 3.3.2011 pod č.j. PFCR 

2011/27/Šlo 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Bronislav Juračka, Radim Semeniuk, Jan Hejč, Pozemkový fond ČR, Pavel Ambroţ, Jaroslav 

Čurda, Jiřina Čurdová, Marek Dočekal, Simona Hajek, David Hrůza, Věra Hübner, Bohumil 

Jankůj, Miroslav Jankůj, Karel Komenda, Jiří Kozel, Pavel Krepčík, Petra Lipková, Rudolf 

Skoumal, Jana Němcová, Ivo Willmann, Ivana Willmannová, MUDr. Pavel Hála, Marie Hálová, 

E.ON Česká Republika, s.r.o., Telefónica O2 Czech republic, a.s.  

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

přísluší v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona ţadateli a obci Lančov, na jejímţ území 

(katastru) má být stavba umístěna a prováděna. Účastníky jsou v souladu s § 85 odst. 2 stavebního 

zákona vlastníci pozemků a staveb na nich, které budou přímo dotčeny umístěním a prováděním 

stavby, včetně vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury (elektrické podzemní vedení NN). 

Další osoby nemohou být umístěním a prováděním stavby přímo dotčeny.   

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila ţádné připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Podmínky účastníků řízení pro umístění i pro provádění stavby byly zapracovány do podmínek ve 

výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

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. 
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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 Úřadě 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 poloţky 18 písm. a/ ve výši 

1000,- Kč byl zaplacen dne 9.6.2011. 

 

Obdrží: 

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

Západomoravská elektromontáţní společnost, spol. sr.o., Sadová 829/1, 674 01  Třebíč 

Obec Lančov, Lančov 54, 671 06  Šafov 

 

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

Bronislav Juračka, Němčice 179, 679 51  Němčice u Boskovic 

Radim Semeniuk, Zborovecká 1578/11, 678 01  Blansko 

Jan Hejč, Tyršova 16, 679 61  Letovice 

Pozemkový fond ČR, Dvořákova 21, 670 30  Znojmo 

Pavel Ambroţ, Vysoké Popovice 191, 664 84  Vysoké Popovice 

Jaroslav Čurda, Švabinského 214, 380 01  Dačice 

Jiřina Čurdová, Švabinského 214, 380 01  Dačice 

Marek Dočekal, Myslivní 745/86, 623 00  Brno 

Simona Hajek, Ganghoferstrasse 17, 2542  Kottingbrunn 

David Hrůza, Chodská 2821/19c, 612 00  Brno 

Věra Hübner, Kremserlandstrasse 96, St. Pölten, Rakousko 

Bohumil Jankůj, Jemnická 10, 380 01  Dačice 

Miroslav Jankůj, Lančov 44, 671 06  Šafov 

Karel Komenda, Oblekovice 293, 671 85  Znojmo 

Jiří Kozel, Příční 551, 691 25  Vranovice 

Pavel Krepčík, Lučice 10, 582 35  Lučice 

Petra Lipková, Smolenická 2982/16, 851 01  Bratislava, Slovenská republika 

Rudolf Skoumal, Praţská 1598/21, 669 02  Znojmo 

Jana Němcová, Přimětická 3/3507, 669 02  Znojmo 

Ivo Willmann, Mudr.Jana Janského 3530/14, 669 02  Znojmo 

Ivana Willmannová, Mudr.Jana Janského 3530/14, 669 02  Znojmo 

MUDr. Pavel Hála, Úvoz 518/15, 602 00  Brno 

Marie Hálová, Úvoz 518/15, 602 00  Brno 

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

Telefónica O2 Czech republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha (doručování Telefónica 02  Czech 

Republic, a.s DLSS Znojmo, Jana Babáka 2733/11, 662 90  Brno) 

  

dotčené správní úřady 

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

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