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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 19/2011 

 

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 22.7.2011 podala 

Abiding, s.r.o., IČ 27755622, Dobšická 3580/17, 670 21  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 

Vrtaná studna  chata Vranov nad Dyjí - Abiding, s.r.o. 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 538/1 v katastrálním území Vranov nad Dyjí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o trubní vrtanou studnu pro zásobování rozestavěné novostavby rekreační chaty (st.p. 

538/2) v katastrálním území Vranov nad Dyjí. 

- Stavba bude stavba trvalá. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Studna bude umístěna na pozemku parc.č. 538/1 v katastrálním území Vranov nad Dyjí, a to           

5,00 m od severozápadního rohu rozestavěné chaty na pozemku st.p. 538/2 v severozápadním směru 

prodlouţené roviny severovýchodní obvodové stěny chaty.  
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Určení prostorového řešení stavby: 

- Svislý vrt o max. hloubce 28,00 m, paţení paţnicí o průměru 150 mm, v zhlaví vrtu manipulační 

kruhová šachtice o průměru 1,00 m s poklopem. Šachtice bude vyvedena 0,50 m nad okolní 

upravený terén. V okruhu do vzdálenosti 2 m od šachtice bude provedena vodotěsná úprava terénu 

s vyspádováním směrem od studny.     

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 538/1 v katastrálním území Vranov nad Dyjí, 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, vodních zdrojů a toků. 

 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje sizuační 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. Povolení k odběru podzemní vody a stavební povolení vydá na ţádost místně a věcně příslušný 

vodoprávní úřad, jímţ je Městský úřad Znojmo, odbor ţivotního prostředí.  

3. V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení VN a NN. Jiţ v době přípravy stavby bude 

respektováno ochranné pásmo elektrických a sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve 

smyslu  § 46 zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění. 

4. Bude postupováno dle ČSN EN 50 110-1. 

5. Pokud stavba zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení VN a NN, podzemního vedení, 

elektrických stanic nebo sdělovacích vedení, investor si zajistí 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 energetických odvětvích, v platném znění.   

6. Trasa nadzemního a podzemního elektrického vedení vyskytujícího se v zájmovém území stavby 

bude zakreslena do všech pare prováděcí projektové dokumentace. 

7. Do jímky na odpadní musí být svedeny veškeré splaškové vody z rekreační chaty. Jímka bude řádně 

provozována, pravidelně vyváţena a doklady o vyváţení budou uschovávány pro případnou 

kontrolu.  

 

Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Abiding, s.r.o., Dobšická 3580/17, 670 21  Znojmo 

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

 

 

Odůvodnění: 

Dne 22.7.2011 podal ţadatel ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou opatřením ze dne 1.8.2011 zahájení územního řízení známým 

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

spojené s ohledáním na místě na den 6.9.2011, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou a platnou územně plánovací dokumentací městyse Vranov 

nad Dyjí i jejími platnými změnami. Umístění stavby vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání 

území. 

Ţadatel prokázal právo umístit stavbu na pozemku jiného vlastníka (ČR, právo hospodaření Povodí 

Moravy, s.p.) smlouvou o budoucím zřízení věcného břemene ze dne 6.5.2011.  
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Závazná stanoviska dotčených orgánů: 

- Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče  - závazné stanovisko č. 283/2011 ze 

dne 11.7.2011 pod sp.zn. SMUZN  5294/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN 54630/2011  

- Správa Národního parku Podyjí - závazné stanovisko ze dne 21.6.2011 pod sp.zn. SZ NPP 0650/2 a 

č.j. NPP 0650/2011   

 

Stanoviska a vyjádření účastníků řízení: 

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

Vranov ze dne 9.52011 pod č.j. PM9777/2011-203/Kn (podmínky)  

- E.ON Česká republika, s.r.o. - vyjádření k existenci sítí ze dne 22.8.2011 (v zájmovém území se 

nachází nadzemní vedení VN podzemní vedení NN, stavba dle dokumentace nezasáhne do 

ochranného pásma tohoto elektrického zařízení) 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyţadovaných zvláštními předpisy. 

Ţadatel doloţil hydrogeologický posudek k záměru realizace vypracovaný k tomu oprávněnou osobou 

(RNDr. Libuše Písaříčková, Jiří Nepala) ze dne 19.6.2011, zak č. 1106 - nedojde k ovlivnění stávajících 

studní, ohroţení jakosti podzemní vodya negativnímu ovlivnění ţivotního prostředí.   

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Povodí Moravy, s.p. Brno, E.ON  Česká republika s.r.o., městys Vranov nad Dyjí, Václav Hájek, 

Boţena Jůdová, Mgr. Vladislav Krčál, Správa Národního parku Podyjí, Pozemkový fond ČR,  

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

v souladu s § 85 odst. 1 ţadateli a obci (městys Vranov nad Dyjí), v jejímţ územním obvodu (katastru) 

bude stavba umístěna. Dalšími účastníkem jsou v souladu s § 85 odst. 2 vlastník pozemku, na kterém 

bude stavba umístěna, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichţ vlastnické nebo jiné věcné 

právo k sousedním stavbám nebo pozemkům a stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno včetně správce toku a VD vranov, které se nachází v blízkosti navrhované stavby a vlastníků 

(správců) sítí technické infrastruktury (nadzemní vedení VN a NN), která se nachází v zájmovém území 

stavby.   

 

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 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. 
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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 

včetně elektronické podoby, která umožňuje dálkový přístup. 15. den vyvěšení je dnem doručení.  

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 18 písm. a) ve výši 1000 

Kč byl zaplacen dne 9.8.2011. 

 

Obdrží: 

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

Abiding, s.r.o., Dobšická č.p. 3580/17, 670 21  Znojmo 

Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí č.p. 21, 671 03  Vranov nad Dyjí 

 

 

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

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

E.ON  Česká republika s.r.o., Rooseveltova č.p. 8, 669 02  Znojmo 

Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí č.p. 21, 671 03  Vranov nad Dyjí 

Václav Hájek, Fügnerova 687, 373 41  Hluboká nad Vltavou 

Boţena Jůdová, Bezdrevská č.p. 1022/10, 370 11  České Budějovice 11 

Mgr. Vladislav Krčál, Suchohrdly č.p. 298, 669 02  Znojmo 2 

Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce č.p. 1581/5, 669 02  Znojmo 2 

Pozemkový fond ČR, odloučení pracoviště Znojmo, Dvořákova č.p. 21, 670 30  Znojmo 

  

dotčené správní úřady 

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

Znojmo 

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

Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce č.p. 1581/5, 669 02  Znojmo 2 
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