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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 24/2011 

 

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 30.9.2011 podala 

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

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

Budějovice, 

zastoupená Západomoravskou elektromontážní společností, 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, úprava DS-kNN, rekreační chaty, Brtnice 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2101/20, 2101/21, 2117/1, 2117/5, 2117/8, 2117/10, 2117/13, 

2117/16, 2117/17, 2124/2, 2124/15, 2124/38, 2124/48 v katastrálním území Lančov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o umístění stavby rozšíření distribuční sítě NN z důvodu připojení nových odběrů pro 

rekreační chaty v katastru obce Lančov v lokalitě Stříbrná zátoka (Brtnice). 

- Stavba bude stavba trvalá. 

 

 

 



 Spis.zn. SÚ-235/11-CP str. 2 

 
Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2101/20, 2101/21, 2117/1, 2117/5, 2117/8, 2117/10, 

2117/13, 2117/16, 2117/17, 2124/2, 2124/15, 2124/38, 2124/48 v katastrálním území Lančov. 

- Pozemky jsou ve vlastnictví jiných osob, částečně ve vlastnictví obce Lančov a částečně ve 

vlastnictví soukromém (vlastníci rekreačních chat, pozemků...). 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Nové kabelové vedení bude napojeno ze stávající trafostanice Lančov - Brtnice. Z rozvaděče 

trafostanice  bude provedeno rozšíření zemního kabelového vedení NN v délce cca 540 m. První 

úsek vedení - kabel NAYY 4 x 95 povede ze stávající trafostanice na pozemku parc.č. 2101/20, dále 

bude veden vlevo vedle stávající cesty pozemkem p.č.  2124/1, 2124/2, zasmyčkuje přípojkové pilíře 

SS300 na pozemku parc.č. 2124/2 a 2124/15 a bude ukončen v nové  rozpojovací skříni SR 542 

osazené na rozhraní pozemků 2124/47, 2124/48. Z této skříně  bude vyveden nový kabel NAYY 4 x 

50. Kabel bude veden přes pozemky 2124/2, 2117/1, 2117/17 a postupně zasmyčkuje přípojkové 

skříně SS 300 na pozemcích p.č. 2117/16, 2117/13, 2117/10, 2117/8, 2117/5 a bude ukončen 

v přípojkové skříni SS 300 na pozemku p.č. 2124/38, vše k.ú. Lančov.  

- Kabely NN budou uloţeny v hloubce 0,70 m. Při přechodech komunikací se kabely NN uloţí do 

ochranných rour v hloubce min. 1 m.   

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou budou přímo dotčeny pozemky parc. č. 2101/20, 2101/21, 2117/1, 2117/5, 2117/8, 2117/10, 

2117/13, 2117/16, 2117/17, 2124/2, 2124/15, 2124/38, 2124/48 v katastrálním území Lančov, a to 

pouze lokálně v místě umístění stavby, bez negativního vlivu na okolí, tj. sousední mezující i 

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 aktuální katastrální mapy se zakreslením 

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

zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. 

2. Nesmí dojít k poškození lesního porostu. 

3. Lesní pozemky nebudou pouţity pro zařízení staveniště. 

4. Na lesních pozemcích nebude ukládán ţádný stavební ani jiný materiál. 

5. Na novou distribuční síť následně připojované rekreační chaty budou mít vyřešenu likvidaci 

splaškových odpadních vod zákonným způsobem, tj. veškeré splaškové vody budou svedeny do 

nepropustných ţump na vyváţení.  

6. K všem ţumpám bude zajištěn příjezd a technická moţnost obsluhy, tj. čerpání jejich obsahu 

fekálním vozem.  

7. Stávající i budoucí vlastníci jednotlivých napojených chat budou trvale uchovávat doklady o řádném 

provozování ţump, tj. o jejich pravidelném vyváţení k tomu oprávněnou osobou, za účelem kontroly 

vodoprávním úřadem nebo Českou inspekcí ţivotního prostředí.   

8. Budoucí elektrická přípojka na pozemku parc.č. 2124/48 nebo sousedních 2124/49, 2124/50 

v katastrálním území Lančov, nebude slouţit bez změny stávající platné územně plánovací 

dokumentace obce Lančov pro napájení ţádného obytného mobilního domu, vozu, přívěsu nebo 

jiného objektu.       

9. Jiţ v době přípravy stavby budou učiněna veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném 

elektrickém zařízení a na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem. 

10. Trasa nadzemního a podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území stavby nebo v jeho 

blízkosti bude zakreslena do všech pare prováděcí projektové dokumentace a jeho vyznačení přímo  

v terénu dobře viditelným způsobem. 
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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 30.9.2011 podal ţadatel ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 3.10.2011 veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení známým účastníkům 

řízení, přičemţ ţadateli, účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům 

doručil jednotlivě. K projednání ţádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na 

místě na den 8.11.2011, 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 stavbu na pozemcích jiných vlastníků smlouvami o budoucí smlouvě o 

zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

 

Stanoviska dotčených orgánů: 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 362/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

9340/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN  76390/2011 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 365/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

9343/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN  76394/2011 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 366/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

9344/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN  76390/2011 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 367/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

9345/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN  76397/2011 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 368/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

9346/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN  76398/2011 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 369/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

934/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN  76399/2011 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 370/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

9348/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN  76401/2011 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 363/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

9341/2011/OŠKaPPú/Ma a č.j. MUZN  76391/2011 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 371/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

9349/2011/OŠKaPP/Ma a č.j. MUZN  76402/2011 

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

Znojmo - závazné stanovisko  č. 364/2011 ze dne 21.9.2011 pod sp.zn. SMUZN 

9342/2011/OŠKaPPú/Ma a č.j. MUZN  76393/2011 

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

vyjádření ze dne  17.5.2011 pod č.j. MUZN 3885/2011 
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- Městský úřad Znojmo, odbor ţivotního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 01  Znojmo - 

vyjádření ke stavbě (ochrana ZPF - souhlas s návrhem trasy vedení) ze dne 6.10.2011 pod č.j.           

MUZN 85531/2011 

 

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: 

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

- souhlas s dotčením ochranného pásma  lesních pozemků ze dne 30.5.2011 pod č.j. 

0643/2011/149/84/763 

- E.ON Česká Republika, s.r.o., IČ 25733591, Technická evidence a dokumentace, F.A. Gerstnera  

2156/6, 370 49  České Budějovice - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a udělení 

souhlasu s činností v ochranném pásmu ze dne 13.6.2011 

 

- Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Josef Vajdík, Olga Vajdíková, Obec Lančov, Květuše Komínková, Jan Bureš, Lubomír Bureš, 

Luděk Ryšavý, Marie Huňáčková, Pavel Valena, Marta Štěpničková, Miroslav Drbal, Ing. Eva 

Drbalová, Zdeněk Drbal, Lubomír Grois, Iveta Henešová, Jan Máca, Radomíra Mancalová, Zuzana 

Smolejová, Josef Kruţík, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Znojmo, Josef Bárta, Neuberová Ludmila, 

E.ON Česká Republika, s.r.o., 

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

v souladu s § 85 odst. 1 ţadateli a obci Lančov, na jejímţ území (katastru) bude stavba umístěna. 

Účastníkem jsou v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníci všech pozemků, na kterých bude 

stavba umístěna (Josef Vajdík, Olga Vajdíková, obec Lančov, Květuše Komínková, Jan Bureš, Lubomír 

Bureš, Luděk Ryšavý, Marie Huňáčková, Pavel Valena, Marta Štěpničková, Miroslav Drbal, Ing. Eva 

Drbalová, Zdeněk Drbal, Lubomír Grois, Iveta Henešová, Jan Máca, Radomíra Mancalová, Zuzana 

Smolejová, Josef Kruţík, Josef Bárta), dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichţ 

vlastnická nebo jiná práva mohou být umístěním stavby přímo dotčena (Lesy ČR, s.p., Lesní správa 

Znojmo, Neuberová Ludmila) a vlastníci (správci) sítí technické infrastruktury (elektrické nadzemní 

vedení VN, distribuční stanice VN/NN a podzemní vedení NN ve správě E.ON Česká Republika, s.r.o., ), 

které se nacházejí v zájmovém území stavby nebo v jeho blízkosti a můţe dojít k dotčení jejich 

ochranného pásma.  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila v řízení ţádné připomínky.  

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek ve výroku tohoto rozhodnutí v míře 

odpovídající územnímu řízení. Zbývající podmínky jsou podmínkami pro stavební 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, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

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

1000,- Kč byl zaplacen dne 29.9.2011. 

 

Obdrží: 

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

Západomoravská elektromontáţní společnost, spol. s r.o., Sadová č.p. 829/1, 674 01  Třebíč 

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

 

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

Josef Vajdík, Pod soudním vrchem č.p. 2698/15, 669 02  Znojmo 2 

Olga Vajdíková, Pod soudním vrchem č.p. 2698/15, 669 02  Znojmo 2 

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

Květuše Komínková, Wolkerova č.p. 1891/20, 586 01  Jihlava 1 

Jan Bureš, Lipánky č.p. 529, 394 64  Počátky 

Lubomír Bureš, Rudé Armády č.p. 167, 394 64  Počátky 

Luděk Ryšavý, Vesce č.p. 24, 394 64  Počátky 

Marie Huňáčková, Boţeny Němcové č.p. 565, 378 81  Slavonice 

Pavel Valena, Pávov č.p. 38, 586 01  Jihlava 1 

Marta Štěpničková, Na Hrázi č.p. 3328/60, 671 81  Znojmo 5 

Miroslav Drbal, Bezkov č.p. 30, 669 02  Znojmo 2 

Ing. Eva Drbalová, Bezkov č.p. 30, 669 02  Znojmo 2 

Zdeněk Drbal, Olbramkostel č.p. 114, 671 51  Kravsko 
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Lubomír Grois, Rooseveltova č.p. 989/13, 669 02  Znojmo 2 

Iveta Henešová, Mikulovice u Znojma č.p. 201, 671 33  Mikulovice u Znojma 

Jan Máca, U Víta č.p. 903, 675 31  Jemnice 

Radomíra Mancalová, Rooseveltova č.p. 982/3, 669 02  Znojmo 

Zuzana Smolejová, Dolní Valy č.p. 508, 675 31  Jemnice 

Josef Kruţík, Lidická kolonie č.p. 792/14, 586 01  Jihlava 1 

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

Josef Bárta, Horní č.p. 404/16, 691 06  Velké Pavlovice 

Ludmila Neuberová, Tyršova č.p. 252, 394 64  Počátky 

  

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 

Obecní úřad Lančov, Lančov č.p. 54, 671 06  Šafov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


