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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 16/2011 

 

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 1.6.2011 podalo 

Zájmové sdružení obcí, Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745, Kotkova 20, 669 02  

Znojmo, 

které zastupuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.Brno, Soběšická 156, divize 

Znojmo, IČ 49455842, Kotkova 2518/20, 670 25  Znojmo 

(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 

Rekonstrukce ČS2 Vranovská pláž 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 666, 801, parc. č. 604/1, 604/13, 681/2, 1374/2 v katastrálním území 

Vranov nad Dyjí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o změnu stavby (rekonstrukci) stávající čerpací stanice ČS2 pro odkanalizování rekreační 

oblasti Vranovská pláţ u levého břehu jezera Vranovské přehrady. Stávající ČS2 je za hranicí 

ţivotnosti, nemá dostatečný akumulační objem pro zachycení splaškových vod v případě poruchy 

chodu ČS2. Technologie stávající čerpací techniky je výkonově na hranici moţností. Vzhledem 

k dimenzi a tlakovým moţnostem navazujícího kanalizačního potrubí nelze kapacitu zvýšit prostou 

výměnou čerpadel  za čerpadla s vyšším výkonem.  

- Stavba bude stavba trvalá  

- Bude umístěna nová akumulační jímka s pracovním objemem 170 m3. Nová jímka bude propojena 

šoupětem a zpětnou klapkou se stávající jímkou na pozemku st.p. 801 v katastrálním území Vranov 

nad Dyjí. Bude plněna přepadem aţ po naplnění stávající jímky.  
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- Stávající ČS2 bude vystrojena novou čerpací technologií (3 ks odstředivých čerpadel řazených za 

sebou). 

- Bude kompletně obnovena a doplněna elektroinstalace v celé ČS2 a systém řízení. 

- Bude provedena přeloţka vodovodu a kanalizace. 

- Bude zřízen nový příjezd k ČS2 ze strany nové jímky. Stávající příjezd přes areál campu bude 

zrušen.    

- Bude zřízena nová brána s brankou a rozšířeno a obnoveno oplocení v prostoru nového příjezdu.  

- Stávající podzemní jímka na pozemku parc.č. 604/1 a čerpací stanice na pozemku st.p. 666 

v katastrálním území Vranov nad Dyjí bude zrušena.          

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 666, 801, parc. č. 604/1, 604/13, 681/2, 1374/2 v 

katastrálním území Vranov nad Dyjí. 

- Akumulační jímka bude umístěna na pozemku parc.č. 604/1 v katastrálním území Vranov nad Dyjí, 

a to v prostoru mezi pozemkem st.p. 666 a 801.  

- Nové oplocení včetně brány s brankou bude umístěno na pozemku parc.č. 604/1 v katastrálním 

území Vranov nad Dyjí. Stávající brána s brankou bude zrušena. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Zastavěný půdorys jímky bude 13,30 x 8,70 m. Jímka bude s výjimkou poklopů umístěna pod úrovní 

upraveného terénu. Max. hloubka uloţení jímky v terénu bude 351, 95 m.   

- Přeloţka kanalizace bude provedena v délce 180,000 m v dimenzi PP DN 300. 

- Přeloţka vodovodu v dimenzi PE 1“ bude provedena v délce 15,00 m.  

- Odtokové potrubí včetně zpětné klapky bude provedeno v délce 2,00 m v dimenzi DN 250. 

- Přepadové potrubí bude provedeno v délce 2,00 v dimenzi ocel DN 250.  

- Nové oplocení bude provedeno v délce 16,00 m. 

- Nová kabelová trasa NN bude provedena v celkové délce 30,00 m.   

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Umístěním stavby budou dotčeny a ovlivněny pozemky st. p. 666, 801, parc. č. 604/1, 604/13, 681/2, 

1374/2 v katastrálním území Vranov nad Dyjí, a to lokálně v místě umístění stavby bez negativního 

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

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

stavu území v měřítku 1:1000, vypracované na podkladě aktuální kopie 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. Stavební povolení vydá na ţádost místně a věcně příslušný vodoprávní úřad, jímţ je v daném 

případě Městský úřad Znojmo, odbor ţivotního prostředí. 

3. Odstranění stávající stavby, resp. její části bude ohlášeno místně a věcně příslušnému stavebnímu 

úřadu. 

4. Jiţ v době přípravy stavby budou učiněna veškerá nutná opatření v souladu s platnými předpisy, aby 

nedošlo k poškození stávajících sítí technické infrastruktury (elektrická síť, kanalizace, STL 

plynárenské zařízení, sítě elektronických komunikací), které se nacházejí v zájmovém území stavby 

nebo v jeho blízkosti a nedošlo ke škodám na majetku nebo zdraví osob. Budou důsledně 

respektována ochranná pásma těchto sítí.  

5. Veškeré sítě technické infrastruktury, které se nacházejí v zájmovém území stavby nebo jeho 

blízkosti budou zakresleny do všech pare prováděcí projektové dokumentace. 
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6. Před zahájením prací bude vytyčeno plynárenské zařízení na místě samém, které bude provedeno 

pracovníky JMP, a.s.  

7. Bez vytyčení plynárenského zařízení nebudou práce zahájeny. 

8. Bude zachováno stávající krytí a plynovodu a přípojek a bude dodrţena norma ČSN 73 6005, tab. 1 

a 2. 

9. Základy nově umisťované stavby budou situovány mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení, tj. 

1 metr v intravilánu a 4,0 m v extravilánu od vytyčeného plynovodu a přípojek. 

10. Pokud stavba zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení VN, 

NN, elektrických stanic nebo sdělovacího vedení, 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 energetický odvětvích, v platném znění.   

11. Jiţ v době přípravy stavby budou důsledně dodrţovány podmínky obecné ochrany vod a podmínky 

rozhodnutí o stanovení ochranný pásem, tj. rozhodnutí pod č.j. Vod 97/200-kKo ze dne 29.5.2000, 

které vydal Okresní úřad Znojmo, referát ţivotního prostředí. 

12. 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. 

13. 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.  

14. Nesmí dojít k ohroţení průtočných poměrů  jakosti ve vodním zdroji, tj. ve vodní nádrţi Vranov nad 

Dyjí.  

15. Je třeba zejména zabránit skladování materiálů v blízkosti hladiny, aby nedošlo k jejich splavení do 

nádrţe Vranov nad Dyjí.   

16. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pracích na stávajících objektech (jímka, ČS2, kanalizační 

výtlak), aby v ţádném případě nedošlo k úniku odpadních vod z těchto objektů do vod povrchových, 

případně i na okolní povrch, odkud by byly následně spláchnuty do nádrţe. 

17. V realizační projektové dokumentaci budou detailněji rozpracovány rozvody vzduchotechniky, aby 

nedocházelo k šíření zápachu v okolí. 

18. Budou splněny poţadavky na dodavatele vodních děl. 

19. Bude dodrţena česká technická norma ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích. 

 

Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Zájmové sdruţení obcí, Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02  Znojmo 

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

 

 

Odůvodnění: 

Dne 1.6.2011 podal ţadatel ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou opatřením ze dne 13.6.2011 zahájení územního řízení známým 

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

spojené s ohledáním na místě na den 14.7.2011, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. 

Ţadatel prokázal právo umístit stavbu na pozemcích jiných vlastníků smlouvami o právu smlouvami o 

budoucím zřízení věcného břemene s Povodím Moravy, s.p. ze dne 17.5.2011, s Vojenskými lázeňskými 

a rekreačními zařízeními ze dne 19.5.2011 a smlouvou o právu provést stavbu s Agenturou ochrany 

přírody a krajiny České Republiky ze dne 6.4.2011.  
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Umístění stavby je v souladu se schválenou a platnou územně plánovací dokumentací městyse Vranov, 

resp. platným regulačním plánem. Umístění stavby vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území. 

 

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: 

 

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

Znojmo - závazné stanovisko č.208/2011 ze dne 23.5.2011 pod sp.zn.                                                

SMUZN 3266/2011/OŠKaPP/Ma a č.j.MUZN 27817/2011 

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

vyjádření ze dne 7.2.2011 pod č.j. MUZN 8644/2011 

- Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo - vyjádření ze dne 

28.2.2011 pod č.j. MUZN 10484/2011 Zi 

- Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí - rozhodnutí č. 1/11 ze dne 

26.5.2011 pod č.j. 601/2011 (povolení kacení dřevin) 

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

vyjádření (souhlas s navrhovaným řešením) ze dne 7.2.2011 

- Policie České republiky, územní odbor Znojmo, dopravní inspektorát, Praţská 59, 670 20  Znojmo - 

souhlas se zjednodušeným ÚŘ ze dne 7.2.2011  

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

závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku poţární ochrany pod č.j. HSBM-32-141-OPR-2011 

 

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: 

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

dne 23.3.2011 pod č.j. 5087/2011-203/Ou 

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

z pohledu ochrany vodního zdroje ze dne 16.3.2011 pod č.j. 217/21/11 

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

2518/20, 670 25  Znojmo - vyjádření ze dne 29.9.2010 pod sp.zn. 51/303/10 - EP a č.j. 1254/5/10 

- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno - vyjádření k existenci sítí ze dne 

10.2.2011 pod č.j. 436/11/117 

- Telefónica 02  Czech Republic, a.s DLSS Znojmo, Jana Babáka 2733/11, 662 90  Brno - vyjádření 

k existenci sítí ze dne 7.2.2011 pod č.j.17075/11  

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

existenci sítí ze dne 15.3.2011 

  

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Povodí Moravy, s.p. Brno, Agentura Ochrany Přírody a Krajiny České Republiky, CAMP PLÁŢ - 

Vranovská přehrada  s.r.o., Vranovská pláţ s.r.o., Telefónica 02  Czech Republic, a.s, DLSS 

Znojmo, E.ON Česká Republika, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.Brno, divize Znojmo, Jihomoravská plynárenská, 

a.s., Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

 

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 městysi Vranov nad Dyjí, na jehoţ území (katastru) 

bude stavba umístěna.Dalším účastníkem jsou v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníci všech 

pozemků, na kterých bude stavba umístěna (Povodí Moravy, s.p. Brno, Agentura ochrany přírody a 

krajiny České Republiky, Vojenská lázeňská a rekreační zařízení) a vlastníci sousedních pozemků a 
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staveb na nich včetně staveb, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení (CAMP PLÁŢ - 

Vranovská přehrada  s.r.o., Vranovská pláţ s.r.o., Vojenská lázeňská a rekreační zařízení) a včetně 

vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury (Telefónica 02  Czech Republic, a.s, DLSS Znojmo, 

E.ON Česká Republika, s.r.o., , VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Znojmo, 

Jihomoravská plynárenská, a.s., která se nenachází v zájmovém území stavby nebo jeho blízkosti. 

Účastníkem řízení je i správce povodí (blízkost toku Dyje) a správce ochranného pásma vodárenského 

odběru z nádrţe Vranov (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) - stavba v blízkosti 

ochranného pásma.  

 

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 byly v míře odpovídající územnímu řízení zapracovány do podmínek ve výroku 

tohoto rozhodnutí. Zbývající podmínky jsou podmínkami uplatnitelnými 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   
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Poplatek: 

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

1000,- Kč byl zaplacen dne 28.6.2011. 

 

Obdrží: 

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

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

670 25  Znojmo 

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

 

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

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

Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Kališnická 970/4, 130 00  Praha 

CAMP PLÁŢ Vranovská přehrada, s.r.o., Štítary 149, 671 02  Šumná 

Vranovská pláţ s.r.o., Mladoňovice 65, 675 32  Třebelovice 

Telefónica 02  Czech Republic, a.s DLSS Znojmo, Jana Babáka 2733/11, 662 90  Brno 

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

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

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

670 25  Znojmo 

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

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 1494/12, 101 00  Praha 

 

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 

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, Nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo 

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

Policie České republiky, územní odbor Znojmo, dopravní inspektorát, Praţská 59, 670 20  Znojmo 

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

 

 

 


