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SPIS. ZN.:
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Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
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podatelna.ousumna@seznam.cz

DATUM:

3.7.2015

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
"Sdružení chatařů Vranovská pláž", IČO 22719814, Štítary 372, 671 02 Šumná,
v zastoupení : Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, IČO 49455842, Soběšická
820/156, Lesná, 638 01 Brno 38
(dále jen "žadatel") podal dne 8.4.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace, lokalita chatové oblasti nad
Vranovskou pláží
na pozemku parc. č. 870/1, 870/44, 870/47, 870/67, 870/71, 870/72, 1234, 1235, 1236, 1245, 1251, 1252,
1253, 1254, 1255, 1257, 1259, 1262 v katastrálním území Štítary na Moravě, parc. č. 678/6, 678/19 v
katastrálním území Vranov nad Dyjí . Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
vodovodní řad " V1 " o dl.137,00m - PE 100 RC DN 80
" V2" o dl. dl.54,00 m - PE 100 RC DN 80, napojením na stávající vodovod PVC
DN 90
kanalizační stoka SPP SN 10 DN 250 Dl. 161,00m
SPP SN 10 DN 250 Dl.51,00m, napojením na stávající kanalizaci DN 300
6ks revizních šachet betonové DN 1000
další podrobnosti jsou patrny z předložené projektové dokumentace vypracované 06/2014
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
20. srpna 2015 (čtvrtek) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém vranovská pláž u mostu.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St 8.00
– 17.00).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až 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.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
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rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Samková Hana
Pověřena vedením stavebního úřadu
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná, Městyse Štítary a
Vranov nad Dyjí, tak i způsobem umožňující dálkový přístup.
Po sejmutí prosím vraťte na zdejší stavební úřad OÚ Šumná

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky) dle § 85 odst.1 písm.,a), b) stavebního zákona
"Sdružení chatařů Vranovská pláž", Štítary č.e. 372, 671 02 Šumná
zástupce v zastoupení : Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, IDDS: siygxrm
Městys Vranov nad Dyjí, IDDS: 4ugbuf7
Městys Štítary, IDDS: j8jbme6
ostatní známí účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona
CAMP PLÁŽ - Vranovská přehrada s.r.o., IDDS: h2yuv5d
RÁJ Vranov spol. s r.o., IDDS: 5j4v82d
Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo, IDDS: e8jcfsn
"Sdružení chatařů Vranovská pláž", Štítary č.e. 372, 671 02 Šumná
ostatní účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona pro velký počet účastníků dle § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou
pozemky 1247, 870/61, 1321, 870/60, 870/59, 870/87, 1251, 1259, 870/88, 1257, 870/96, 1256, 870/100,
1262, 870/99, 1255, 870/101, 870/95, 1254, 1253, 870/89, 1252, 870/86, 1243, 870/85, 1242, 870/90,
1240, 870/94, 1239, 870,102, 1238, 870/103, 1232, 870,104, 1241, 870/93, 1237, 870/91, 1236, 870/84,
2134, 870/83, 1233, 870/92, 1232, 870/104 vše v kat.území Štítary na Moravě
vlastníci technické infrastruktury
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, IDDS: siygxrm
dotčené orgány:
Městský úřad Znojmo, Odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Znojmo, IDDS:
jaaai36
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, detašované pracoviště Znojmo
Nám.Armády, IDDS: x2pbqzq

