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NÁVRH 

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

 

Obec Stálky, IČ 00637572, Stálky 5, 671 06  Stálky 

(dále jen "ţadatel") podal dne 13.10.2011 ţádost 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, ţe proti němu mohou dotčené orgány 

podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohroţení 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 

nahlíţet 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 

Odvodnění návsi v obci Stálky 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 46, 50, 66/1, 66/2, 90/1, 96  3460, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373  

v katastrálním území Stálky. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o novostavbu odvodnění návsi obce Stálky. Odvodnění bude provedeno mělkou drenáţí.  

Odvodnění umoţní strojní obhospodařování pozemků (zejména sečení), které jsou udrţovány jako 

trvalý trávní porost. Stávající trvalé podmáčení pozemků toto neumoţňuje. 

- Stavba zajistí bezpečný odvod dešťových vod do Stáleckého potoka a převede tyto vody mimo náves 

obce.   

- Jedná se o stavbu trvalou 
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Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 46, 50, 66/1, 66/2, 90/1, 96  3460, 6369, 6370, 6371, 

6372, 6373  v katastrálním území Stálky. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Odvodněná plocha bude mít výměru 1,9 ha. 

- Vody z odvodňovacího drenáţního systému budou svedeny do Stáleckého potoka na pozemku 

parc.č. 3460 v katastrálním území Stálky.  

- Drenáţní systém bude v dimenzi  drenáţní trubka PVC DN 100 mm umístěn v celkové délce           

464,0 m. Drenáţní systém v dimenzi ohebná drenáţní trubka PVC DN 80 mm bude umístěn v délce 

836,5 m. Drenáţní výusť bude umístěna v mnoţství 11 ks. 

 

Příjezd a přístup: 

- Pro příjezd a přístup budou pouţívány stávající veřejné komunikace v obci Stálky. 

 

Napojení na sítě technické infrastruktury: 

- Stavba nebude trvale napojena na ţádné rozvody sítí technické infrastruktury. Spotřeba elektrické 

energie během provádění stavby bude řešena dočasnou staveništní přípojkou napojenou na stávající 

rozvodnou elektrickou síť v lokalitě nebo mobilními zdroji. 

- Dešťové vody budou přirozeně vsakovány jako dosud do podloţí dotčených pozemků, bude se 

jednat o přirozený  koloběh vody v přírodě. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 46, 50, 66/1, 66/2, 90/1, 96  3460, 6369, 6370, 6371, 6372, 

6373  v katastrálním území Stálky, a to bez negativního vlivu na území, tj. na pozemky, kde bude 

stavba umístěna ani 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, vypracovaný na podkladě 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. Stavba odvodnění je vodní dílo ve smyslu § 55 vodního zákona. 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 elektrické nadzemní a podzemní vedení NN. Pokud stavba 

zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení, elektrických 

stanic nebo sdělovacího vedení, je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném 

pásmu ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.,o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích. 

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

bude zakreslena do všech para prováděcí projektové dokumentace.    

5. Umístěním stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. Bude respektováno ochranné pásmo této sítě, které činí 1,50 m po stranách krajního 

vedení. Ţadatel projedná podmínky ochrany s pověřeným zástupcem společnosti Telefónica O2.   
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Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ 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. 

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

u stavby nebo pozemku, na nichž 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 a Obecního úřadu Stálky včetně elektronické podoby, 

která umožňuje dálkový přístup. 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

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

Obec Stálky, Stálky č.p. 5, Stálky, 671 06  Šafov 

 

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

Obec Stálky, Stálky č.p. 5, Stálky, 671 06  Šafov 

Jaromír Křivánek, Stálky č.p. 78, Stálky, 671 06  Šafov 

Ladislav Podaný, nám. Armády č.p. 2653/2, 669 02  Znojmo 2 

Ludmila Podaná, nám. Armády č.p. 2653/2, 669 02  Znojmo 2 

Ludmila Kremlová, Nám. Míru č.p. 533, 664 42  Modřice 

Petr Šrom, Modřice č.p. 533, Nám. Míru, 664 42  Modřice 

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

 

dotčené správní úřady 

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

 

 


