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ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným 
speciálním stavebním úřadem podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební 
povolení, kterou dne 13. 10. 2011 podal

Městys Vranov nad Dyjí, IČ 00293806, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:
„Stavební úpravy komunikace v lokalitě Junácké údolí, Vranov nad Dyjí“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 456/1, 1061/1, 1061/4, 1063/7, 1127/2, 1133/7, 1141, 1142, 1143, 
1144/2, 1370, 1371/1, 1401 v katastrálním území Vranov nad Dyjí.

Stavba obsahuje:

- opravu stávající komunikace v délce 790 m s povrchem z asfaltobetonu

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracovalo VÚT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, IČO 00216305, Veveří 
331/95, 602 00 Brno; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
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4. Stavba bude na viditelném místě označena tabulí, na které bude uvedeno:

 označení stavby a stavebníka, 
 způsob provádění stavby, 
 název zhotovitele, 
 osoba odpovědná za odborné vedení stavby, 
 který orgán a kdy stavbu povolil  
 termín dokončení stavby. 

Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu 
čitelné.

5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

 po provedení podkladních vrstev a pokládce obrubníků

Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.

6. Jako zařízení staveniště budou využity pozemky stavebníka.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb.-požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, 
fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a 
nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky.

8. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního 
vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.

9. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn 
ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.

10. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované 
v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.

11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu 
úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započetím prací. 

13. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

14. Zahájení zemních prací oznámí stavebník správcům jednotlivých sítí technické infrastruktury  
s dostatečným předstihem. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení 
inženýrských sítí u jednotlivých správců těchto sítí. V ochranných pásmech je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti a práce provádět ručně. V případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto 
řádně zajistit proti poškození. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn 
provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné 
a funkční po celou dobu trvání všech prací. Před záhozem budou přizváni zástupci jednotlivých 
správců sítí ke kontrole a tato bude poznačena do stavebního deníku.

15. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné 
stavby, popřípadě jejich kopie.

16. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje 
týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel 
originál stavebního deníku stavebníkovi.

17. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem  nemovitostem, které se nacházejí 
v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána s těmito uživateli.

18. S odpady, které na stavbě budou vznikat při její realizaci, musí být nakládáno v souladu se zák. 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Odpady mohou být předány pouze oprávněné 
osobě, která provozuje zařízení, jemuž byl dán souhlas k provozování včetně provozního řádu, KÚ 
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JmK Brno. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie včetně dokladů o předání odpadů 
oprávněným osobám, bude předložena při kolaudaci stavby. 

19. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady (např. 15 01 10 – obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné), musí mít realizační firmy před zahájením 
prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo 
s rozšířenou působností, případně OŽP KÚ Jihomoravského kraje.

20. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je nutné v případě, že 
se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena změna 
stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského 
uplatnění.

21. Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen písemně oznámit termín zahájení 
zemních prací s předstihem 30ti dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením prací 
smlouvu o podmínkách provedení archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění 
archeologických průzkumů a umožnit provedení archeologického výzkumu. Závěrečná zpráva 
o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude jedním z dokladů kolaudačního řízení.

22. Stavba bude dokončena v termínu do  31. prosince 2013.
23. Dokončenou    stavbu   lze užívat na základě  kolaudačního  souhlasu. Spolu s žádostí o vydání
     kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu
     stavebnímu úřadu dokumentaci   skutečného provedení    stavby a geometrický  plán. Pro  vydání
     kolaudačního souhlasu stavebník opatří   závazná   stanoviska   dotčených orgánů  k užívání stavby
     vyžadovaná zvláštními právními předpisy. 

24. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 
předepsané zvláštními právními předpisy.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
E.ON Česká republika, a.s. – podmínkám uvedeným ve vyjádření o existenci zařízení distribuční 
soustavy (elektrická síť)  v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a souhlasu s činností 
v ochranném pásmu, n.z. M18531-Z051104374 ze dne 15. 2. 2011, bylo vyhověno shora v bodě 14. 
stavebního povolení.

Jihomoravská plynárenská, a.s. – podmínkám uvedeným ve vyjádření, n.z. 297/11/117 ze dne 
31. 1. 2011, bylo vyhověno shora v bodě 14. stavebního povolení.

Telefónica O2 Czech republik, a.s. – podmínkám uvedeným ve vyjádření, č.j. 10872/11 ze dne 25. 1. 
2011, bylo vyhověno shora v bodě 14. stavebního povolení.

VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ  SPOLEČNOST, a.s. – podmínkám uvedeným ve vyjádření, č.j. 
496/15/11 ze dne 11. 3. 2011, bylo vyhověno shora v bodě 14. stavebního povolení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

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

Odůvodnění:
Dne 13. 10. 2011  podal stavebník, tj. Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad 
Dyjí,žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno 
stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dle § 112 odst.1 stavebního zákona svým opatřením ze dne 24. 10. 2011
zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti 
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současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 22. 11. 2011, o jehož výsledku byl sepsán 
protokol. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, 
uvědomil MěÚ Znojmo, odbor dopravy, účastníky o zahájení řízení ve věci povolení stavby a dále 
o možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou lhůtu na úřední desce MěÚ Znojmo a Městyse Vranov 
nad Dyjí.

Doklady předložené k řízení:

- 2 x PD

- kopie katastrální mapy

- výpis z KN

- vyjádření stavebního úřadu Vranov nad Dyjí, č.j. VRAND 1201/2011. ze dne 14. 10. 2011

- závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru pam.péče, spis.zn.: SMUZN 629/2011/OŠKaPP/Ma 

      ze dne 28. 2. 2011

- závazné stanovisko Správy Národního parku Podyjí, č.j.: NPP 0118/2011 ze dne 14. 2. 2011 

- vyjádření E.ON ČR, s.r.o., n.z. M18531-Z051104374 ze dne 15. 2. 2011

- vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., n.z. 297/11/117 ze dne 31. 1. 2011

- vyjádření VAS, a.s., divize Znojmo, č.j.: 496/15/11 ze dne 11. 3. 2011

- vyjádření Telefónica O2 CZ, a.s., č.j. 10872/11 ze dne 25. 1. 2011

Účastníci řízení – další dotčené osoby:
Správa Národního parku Podyjí, Vladimír Čáp, Milena Herzigová, Rudolf Mynařík, Lubomír Nečas, 
Luboš Mynařík, Vlasta Kadlecová, Marie Čermáková, Lumír Čermák, Marie Jeneiová, Julius Jenei,
Veronika Konecká, Jaroslav Konecký, Ludmila Lusková, Jan Pavelka, Anna Piwowarcziková, Vladimír 
Piwowarczik, Renata Trochtová, Ing. Květoslava Nosálová, Jonáš Svoboda, Vojtěch Svoboda, Jana 
Svobodová, Helena Truhlářová, František Truhlář, Helena Málková, Miroslav Málek, Danuše Tomanová, 
František Toman, Hana Bartoňová, Marek Neveselý, Martin Beneš, Milada Pancová, Blanka Maurerová, 
Karol Maurer, Lesy České republiky, s.p., Alice Krčálová, Jaroslav Krčál, Milada Krčálová, Vladislav 
Krčál, Františka Krčálová, Stanislav Krčál, Ladislav Říha, Hana Říhová, Jaroslava Krčálová, Milan 
Krčál, Lukáš Křenecký, Ivana Vinklárková, Jiří Vinklárek, MUDr. Marta Texlová, Ing. František Texl, 
Nataša Cillienová, Jan Zahradník, Mgr. Ivana Macht, Rostislav Strýček, Marcela Kocholová, Marie 
Kocholová, Radmila Vlčková, Alena Jelínková, Antonín Jelínek, E.ON Distribuce, a.s.,  Jihomoravská 
plynárenská, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, Telefónica O2 
Czech Republic, a.s., 

Při stanovení okruhu účastníků vycházel speciální stavební úřad z ustanovení § 109 odst.1 stavebního 
zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka - Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03  
Vranov nad Dyjí jako vlastníka stavby a pozemků stavbou dotčených; dále pak vlastníky pozemků 
stavbou dotčených - Správa Národního parku Podyjí, Vladimír Čáp, Milena Herzigová, Rudolf Mynařík, 
Lubomír Nečas, Luboš Mynařík, Vlasta Kadlecová; dále do okruhu účastníků stavebního řízení byli 
zahrnuti i vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich - Marie Čermáková, Lumír Čermák, Marie 
Jeneiová, Julius Jenei, Veronika Konecká, Jaroslav Konecký, Ludmila Lusková, Jan Pavelka, Anna 
Piwowarcziková, Vladimír Piwowarczik, Renata Trochtová, Ing. Květoslava Nosálová, Jonáš Svoboda, 
Vojtěch Svoboda, Jana Svobodová, Helena Truhlářová, František Truhlář, Helena Málková, Miroslav 
Málek, Danuše Tomanová, František Toman, Hana Bartoňová, Marek Neveselý, Martin Beneš, Milada 
Pancová, Blanka Maurerová, Karol Maurer, Lesy České republiky, s.p., Alice Krčálová, Jaroslav Krčál, 
Milada Krčálová, Vladislav Krčál, Františka Krčálová, Stanislav Krčál, Ladislav Říha, Hana Říhová, 
Jaroslava Krčálová, Milan Krčál, Lukáš Křenecký, Ivana Vinklárková, Jiří Vinklárek, MUDr. Marta 
Texlová, Ing. František Texl, Nataša Cillienová, Jan Zahradník, Mgr. Ivana Macht, Rostislav Strýček, 
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Marcela Kocholová, Marie Kocholová, Radmila Vlčková, Alena Jelínková, Antonín Jelínek a správci
technické infrastruktury - E.ON Česká republika s.r.o., JMP, s.r.o., Telefónica O2 Czech republik, a.s. a 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, jelikož mohou být jejich práva 
navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Na závěr ústního jednání byla účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost 
vyjádřit se ke všem podkladům rozhodnutí před vydáním povolení. Účastníci řízení v průběhu ústního 
jednání nevznesli žádné námitky, ani nebyly navrženy nové důkazy.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

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 ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru dopravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý 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.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Ivana Z Í T K O V Á
vedoucí oddělení silničního hospodářství 

a silniční dopravy odboru dopravy
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úředních deskách MěÚ Znojmo a Úřadu 
městyse Vranov nad Dyjí. S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru 
dopravy. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Podpis: ……………………….                                      Razítko: …………………………..

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 
1000 Kč byl zaplacen dne 22. 11. 2011.

Obdrží

účastníci (dodejky)
Městys Vranov nad Dyjí, IDDS: 4ugbuf7

další účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) až g) zák. č. 183/2006 Sb. prostřednictvím veřejné 
vyhlášky
Správa Národního parku Podyjí, Vladimír Čáp, Milena Herzigová, Rudolf Mynařík, Lubomír Nečas, 
Luboš Mynařík, Vlasta Kadlecová, Marie Čermáková, Lumír Čermák, Marie Jeneiová, Julius Jenei, 
Veronika Konecká, Jaroslav Konecký, Ludmila Lusková, Jan Pavelka, Anna Piwowarcziková, Vladimír 
Piwowarczik, Renata Trochtová, Ing. Květoslava Nosálová, Jonáš Svoboda, Vojtěch Svoboda, Jana 
Svobodová, Helena Truhlářová, František Truhlář, Helena Málková, Miroslav Málek, Danuše Tomanová, 
František Toman, Hana Bartoňová, Marek Neveselý, Martin Beneš, Milada Pancová, Blanka Maurerová, 
Karol Maurer, Lesy České republiky, s.p., Alice Krčálová, Jaroslav Krčál, Milada Krčálová, Vladislav 
Krčál, Františka Krčálová, Stanislav Krčál, Ladislav Říha, Hana Říhová, Jaroslava Krčálová, Milan 
Krčál, Lukáš Křenecký, Ivana Vinklárková, Jiří Vinklárek, MUDr. Marta Texlová, Ing. František Texl, 
Nataša Cillienová, Jan Zahradník, Mgr. Ivana Macht, Rostislav Strýček, Marcela Kocholová, Marie 
Kocholová, Radmila Vlčková, Alena Jelínková, Antonín Jelínek, E.ON Distribuce, a.s.,  Jihomoravská 
plynárenská, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, Telefónica O2 
Czech Republic, a.s., 

dotčené správní úřady
Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a pam.péče, náměstí Armády 1213/8, 669 22  Znojmo 
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf

ostatní
MěÚ Znojmo, odbor organizační, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
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