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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

č. 13/2011 

 

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"), na podkladě ţádosti o prodlouţení platnosti územního rozhodnutí, 

kterou dne 22.8.2011 podala 

Obec Lančov, IČ 00600474, Lančov 54, 671 06  Šafov 

(dále jen "ţadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

do 2 roků ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal 

stavební úřad Úřadu městyse Vranov nad Dyjí dne 18.8.2009 pod č.j. SÚ-295/08-CP na stavbu 

Odkanalizování obce Lančov včetně ČOV, přečerpávacích stanic a elektrických přípojek pro             

ČOV a ČS 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st.p. 43, 54, 110  parc. č. 155/1, 155/11, 1680/1, 1680/7, 1680/8, 1681/1, 

1725/1, 3054, 3058, 3062/1, 3064/1, 3071/1, 3074/6, 3073, 3074/1 (PK 3074/1), 3074/20, 3081, 3127/2, 

3196, 3198, 3201 v katastrálním území Lančov. Vydané územní rozhodnutí je v právní moci dnem 

22.9.2009. 

 

Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Lančov, Lančov 54, 671 06  Šafov 

 

 

Odůvodnění: 

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 

právní moci. Před uplynutím této lhůty poţádal ţadatel o prodlouţení jeho platnosti z toho důvodu, ţe 

nebyla poskytnuta dotace z dotačního titulu ministerstva ţivotního prostředí, a tudíţ z nedostatku 

finančních prostředků je termín plánovaného zahájení stavby odsunut, projektová dokumentace pro 

stavební řízení není zpracována a nemůţe být dosud poţádáno o vydání stavebního povolení. 
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Stavební úřad oznámil dne 5.9.2011 veřejnou vyhláškou zahájení řízení o prodlouţení platnosti územního 

rozhodnutí účastníkům řízení a veřejnosti, přičemţ ţadateli, obci a dotčeným orgánům doručil jednotlivě, 

a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, 

námitek a připomínek. 

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo poţádáno o vydání stavebního povolení. Protoţe 

předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti 

resp. byla prodlouţena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad ţádosti vyhověl. 

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

předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Dyje, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Znojmo, 

Povodí Moravy, s.p. Brno, Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, Příspěvková organizace 

kraje,oblast Znojmo, E.ON  Česká republika s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Telefónica 02  

Czech Republic, a.s, DLSS Znojmo, Jednota, spotřební druţstvo, Antonín Prukner, Anna 

Pruknerová, Vlasta Holušová, Pavel Klee, Alena Strnadlová, Ing. Dušan Kyněra 

 

Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad vymezil v souladu s § 85 odst. 1 a 2 stavebního 

zákona okruh účastníků řízení ve stejném rozsahu jako v územním řízení, platnost kterého tímto 

rozhodnutím prodluţuje. 

 

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: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Bc. Ctirad Pisk 

referent stavebního úřadu 
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Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, 

stavební úřad a Obecního úřadu Lančov, včetně elektronické podoby, která umožňuje dálkový 

přístup. 15. den vyvěšení je dnem doručení veřejnou vyhláškou. Pro stanovení dne doručení je 

rozhodující datum vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

Obdrží: 

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

Obec Lančov, Lančov č.p. 54, 671 06  Šafov 

 

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

Obec Lančov, Lančov č.p. 54, 671 06  Šafov 

Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská č.p. 13, 602 00  Brno 

2 

Lesy ČR, s.p., IČ 42196451, Lesní správa Znojmo, Pivovarská č.p. 1, 669 02  Znojmo 2 

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

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, Příspěvková organizace kraje,oblast Znojmo, Kotkova č.p. 

24, 669 50  Znojmo 

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

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

Telefónica 02  Czech Republic, a.s, IČ 60193336, DLSS Znojmo, Jana Babáka č.p. 2733/11, Královo 

Pole, 662 90  Brno 

Jednota, spotřební druţstvo, nám. T.G.M. 28, 672 12  Moravský Krumlov 

Antonín Prukner, Lančov č.p. 24, Lančov, 671 06  Šafov 

Anna Pruknerová, Lančov č.p. 24, Lančov, 671 06  Šafov 

Vlasta Holušová, Ratibořská č.p. 2414/28, Předměstí, 746 01  Opava 1 

Pavel Klee, Lesná č.p. 8, Lesná, 671 02  Šumná 

Alena Strnadlová, Sklářská č.p. 189, Krásno nad Bečvou, 757 01  Valašské Meziříčí 

Ing. Dušan Kyněra, Horní náměstí č.p. 166/10, 669 02  Znojmo 2 

  

dotčené správní úřady 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ţivotního prostředí, Ţerotínovo náměstí č.p. 3/5, 601 82  Brno 

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 

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

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 4, 602 00  Brno 

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

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

 

 


