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ROZHODNUTÍ  č.25/2015 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.4.2015 podal 

"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"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 
rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace, lokalita chatové oblasti nad Vranovskou pláží 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 870/1 (lesní pozemek), parc. č. 870/44 (ostatní plocha), parc. č. 
870/47 (ostatní plocha), parc. č. 870/67 (lesní pozemek), parc. č. 870/71 (ostatní plocha), parc. č. 870/72 
(lesní pozemek) v katastrálním území Štítary na Moravě, parc. č. 678/6, parc. č. 678/19 v katastrálním 
území  Vranov nad Dyjí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: stavba trvalá pro zásobení vodou  a zákonnou likvidaci odpadních vod  
rekreační chaty v dané oblasti vranovské pláže 

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 pod stávající vodoměrnou šachtou na pozemku č.parc. 
870/72 v kat.území Štítary na Moravě ( v levé krajnici panelové cesty  (z pohledu od jezera) o 
celkové dl.191m 

- 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 šacht  betonové DN 1000 

- napojením na stávající kanalizaci  DN 300, na pozemku č.parc.678/6  v kat.území Vranov nad Dyjí 
ve stávající revizní šachtě o celkové dl.212,00m 

- další podrobnosti jsou patrny z předložené projektové dokumentace vypracované 06/2014 

- sousední pozemky a stavby na nich :  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, 
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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 

Umístění stavby na pozemku: 

- stavba vodovodního řadu bude umístěna na pozemcích č.parc.870/72 pod stávající vodoměrnou 
šachtou v levé krajnici stávající panelové cesty na pláži ( z pohledu od jezera), dále vede po 
pozemcích č.parc. 870/71, 870/44, 870/1, kde se řad lomí směrem severozápadním a dělí se na řad 
„V2“ o dl.cca 54,00m, kde bude ukončen hydrantem H2, řad „V1“ pokračuje směrem 
severovýchodním po pozemcích 870/67 (lesní cestou) a je ukončen hydrantem H1 vše v kat.území 
Štítary na Moravě 

- kanalizační řad , stoka bude napojena na pozemku č.parc.678/2 připojením na stávající revizní 
šachtu po směru odtoku splašků a je veden přes pozemek č.parc. 678/19 vše v kat. území Vranov nad 
Dyjí směrem severovýchodním, dále přes pozemek č.parc. 870/47, 870/72 ,870/71, 870/44, 870/1, 
870/67 vše v kat. území Štítary na Moravě, kde kanalizační stoky jdou v souběhu s výše popsaným 
vodovodním řadem, na kanalizačním řadu bude umístěno 6 ks revizních šachet, ukončení řadu, stoky 
v revizních šachách RŠ 6 a RŠ5 

Určení prostorového řešení stavby: 

- jedná se o ukládání potrubí do země v lokalitě vranovské pláže, převážně v panelové komunikaci a 
v krajnici lesní cesty , do lesního pozemku, MěÚ Znojmo OŽP vydal dne 11.3.2015 pod č.j.MUZN 
18389/2015  rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku plnění funkcí lesa na pozemky č.parc. 870/1 o 
výměře 0,0216ha , č.parc. 870/67 o výměře 0,0232ha a č.parc. 870/72 o výměře 0,0108ha vše 
v kat.území Štítary na Moravě 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavba v konečné fázi nebude mít negativní vliv na okolí, naopak dojde k zákonné likvidaci 
odpadních vod produkovaných v rekreačních chatách na pláži, tím i k omezení dopravy ,provozu 
fekálního vozu , dojde k zásobení nezávadnou vodou okolní chaty, stavba je v souladu s vyhl.č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  av souladu s vyhl.268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem , který obdrží investor, stavebník, který 
obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí 

2. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

3. Stavební činnost se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Zásahy do terénu je stavebník, v 
souladu s § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., povinen již v době přípravy stavby oznámit 
archeologickému ústavu ( Archeologický ústav akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno ) 
a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum. 

4. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) 
v provozování  E.ON Česká republika, s.r.o. Jedná se o podzemní vedení VN a  NN bude dodrženo 
vyjádření ze dne 30.7.2014, ke stavebnímu řízení bude  vyžádáno nové vyjádření včetně souhlasu se 
stavbou v ochranném pásmu 

5. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti  České telekomunikační infrastruktury 
a.s.  Dřívější subjekt Telefónica 02 Czech Republic a.s. vydal své vyjádření dne 9.7.2014 pod č.j. 
635457/14 , podmínky obsažené ve vyjádření  je povinen investor  dodržet 

6. V zájmovém území  dojde k dotčení , ke střetu , se stávajícím plynovodem STL  ve správě RWE 
Distribuční služby  s.r.o. ,  dodržíte vyjádření RWE ze dne 9.7.2014 pod č.j. 5000971954 

7. Dojde k dotčení se stávajícími přípojkami vodovodními, kanalizačními  ve vlastnictví chatařů 

8. VAS a.s., .Znojmo stanoví podmínky pro další stupeň  projektové dokumentace, pro vodoprávní 
řízení ze dne 24.7.2014 pod č.j. 1885/14/: 

- Projektová dokumentace bude zpracovaná oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby 

- Budou upřesněny budoucí vlastnické vztahy vodovodu a kanalizace, bude doložena smlouva o 
budoucí smlouvě uzavřena mezi investorem stavby a obcí Štítary o předání stavby vodovodu a 
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kanalizace do obce Štítary po jejím dokončení a uvedení do provozu. Pokud nebude k žádosti o 
vyjádření k PD pro stavební povolení tato smlouva doložena, požadujeme v PD doplnit v nápojném 
místě vodoměrnou šachtu pro osazení vodoměru a doložit smlouvu o provozně souvisejících 
vodovodech a kanalizacích 

- Při souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 736005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- Požadujeme dodržet normu ČSN 756101 označení gravitačních stok, splaškové kanalizace 
neodpovídá  normě a šachta RŠ4 svírá ostrý úhel se stokou od šachty RŠ6, což není v souladu s ČSN 
756101 

- Další stupeň PD vodovodu a kanalizace bude zpracován v souladu se standarty VAS a.s., divize 
Znojmo. To znamená, že rozsah PD a veškeré armatury a tvarovky budou tyto standarty splňovat 

- Potrubí pro vodovodní řad bude navrženo z materiálu PE 100 RC a vysokou odolností proti 
pomalému šíření trhlin, certifikované dle předpisů PAS 1075. Potrubí je opatřeno integrovanou 
indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí 
potrubí, která se při svařování neodstraňuje. Spoje potrubí budou provedeny pomocí elektrotvarovek. 
Elektrotvarovky budou v tlakové řadě SDR 11, případně SDR 17 (elektrospojky). 

- Budou použity tvarovky pro venkovní tlakové rozvody pitné vody z PE 

-  Způsob napojení navrhované kanalizace na stávající šachtu a případné stavební úpravy stávající 
nápojné šachty bude konzultováno a odsouhlaseno pracovníkem provozu kanalizací 

- PD pro stavební povolení bude zpracovaná dle výše uvedených podmínek a předložena 
k odsouhlasení VAS a.s., Znojmo a ZSO VAK Znojemsko.  

9. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a s předpisy souvisejícími.  

10. Učiníte opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících okolní 
pozemky. 

11. Výstavbou a provozem stavby nesmí být ovlivněn provoz  okolní rekreace, práce stavební budou 
probíhat v měsících 1.10.-31.3. každoročně – mimo rekreační sezónu 

12. Investor stavby  musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadována mechanická pevnost a 
stabilita, ochrana životního prostředí a bezpečnost užívání. 

13. O stavební povolení bude požádáno u MěÚ Znojmo ŽP –speciální stavební úřad pro vydání povolení  
na stavby vodovodního řadu a splaškové kanalizace , která jsou vodní díla 

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

"Sdružení chatařů Vranovská pláž", Štítary 372, 671 02  Šumná 
v.zastoupení : Vodárenská akciová společnost, a.s., divize  Znojmo,  Soběšická 820/156, Lesná, 638 
01  Brno 38 

 

 

Odůvodnění: 
Krajský úřad JMK odbor územního plánování a stavebního řádu stanovil dne 26.8.2014 stavební úřad 
Obecní úřad Šumná jako příslušný úřad k  vyřízení  daného záměru, neboť se stavba nachází do dvou 
katastrů, které spadají do působnosti dvou stavebních úřadů Městyse Vranov nad Dyjí  (katastr Vranov 
nad Dyjí) a stavebního úřadu OÚ Šumná( katastr Štítary na Moravě). 

Dne 8.4.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a 
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 8.4.2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
29.5.2015. 
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Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.8.2015, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol, který je nedílnou součástí spisu, jsou jeho přílohou .  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- MěÚ Znojmo ŽP ze dne 23.7.2014 pod č.j. MUZN 48446/2014 

- MěÚ Znojmo ŽP ze dne 11.3.2015  pod č.j. MUZN 18389/2015 - rozhodnutí 

- KÚ JMK ŽP ze dne 13.5.2015 pod č.j. JMK 59255/2015 

- KÚ JMK ze dne 26.8.2014 pod č.j. JMK 93052/2014 

- MěÚ Znojmo OŠK a PP ze dne 19.3.2015  pod č.j. MUZN 18944/2015 

- KHS Znojmo ze dne 23.7.2014  pod č.j.  KHSJM 31747/2014/ZN/HOK 

- HZS JMK  Znojmo ze dne 5.8.2014 pod č.j. HSBM-10-163-4/7-OPKŘ-2014 

- VAS Znojmo ze dne  24.7.20141885/15/14 

- E.ON ze dne 30.7.2014 pod D8626-16019255 

- RWE ze dne 9.7.2014  pod č.j. 5000971954 

- O2 ze dne 9.7.2014 pod č.j.635457/14 

- ČR-MO ze dne 26.5.2015 pod č.j. MOCR 8538-1/2015-6440 

- Lesy ČR ze dne 16.7.2014 pod č.j. LCR 149/001500/2014 

- Souhlasy vlastníků pozemků – smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

- Pověřením  k zastupování plná moc 

- Souhlasem  městyse Štítary a Městyse Vranov nad Dyjí 

- Vyjádřením SÚ Městyse Vranov nad Dyjí ze dne 30.7.2014 pod č.j. VRAND 1171/ 2014 

 

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

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
"Sdružení chatařů Vranovská pláž", Štítary č.e. 372, 671 02  Šumná - žadatel 
v.z. :Vodárenská akciová společnost, a.s., divize  Znojmo,  
Obce na jejímž území má být záměr uskutečněn: Městys Vranov nad Dyjí, Městys Štítary 

- Ostatní známí účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona 
Vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě: 
CAMP PLÁŽ - Vranovská přehrada s.r.o.,  RÁJ Vranov spol. s r.o., Lesy České republiky, s.p., LS  
Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo, "Sdružení chatařů Vranovská pláž", Štítary č.e. 372, 671 02  
Šumná 

Dojde k dotčení s technickou infrastrukturou: Vlastníci technické infrastruktury :E.ON Distribuce, a.s.,  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Vodárenská akciová 
společnost, a.s., divize  Znojmo, 

 
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno Další známí účastníci dle § 85 odst.2 
písm.b) SZ  dle ustanovení § 144 správního řádu  pro velký počet účastníků veřejnou vyhláškou a 
v souladu s § 87 odst.3 SZ : 

 

- 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, 
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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 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Dne 11.8.2015 pod č.j. 2044/2015 obdržel stavební úřad OÚ Šumná  od  Bc.Ivany Zítkové , bytem 
Palackého 1200/11, 669 02 Znojmo  vyjádření k územnímu řízení za těchto podmínek: 

- S vlastním umístěním vodovodních řadů a kanalizačních stok do cesty v majetku sdružení souhlasím 
v případě, že výkopové práce v komunikaci budou probíhat v období mimo rekreační sezónu (duben-
září) a komunikace bude uvedena do původního stavu.  

- Nebude dotčen pozemek 1259 v kat.území Štítary na Moravě jehož  jsem vlastníkem 

- Jelikož nejsem informována o tom, z jakých zdrojů bude stavba financovaná, chtěla bych již v této 
fázi upozornit, že na shora uvedené akci se nebudu  finančně podílet 

-  Stavební úřad uvádí: - jedná se o umístění stavby na uvedených pozemcích na pozemku parc. č. 
870/1 (lesní pozemek), parc. č. 870/44 (ostatní plocha), parc. č. 870/47 (ostatní plocha), parc. č. 
870/67 (lesní pozemek), parc. č. 870/71 (ostatní plocha), parc. č. 870/72 (lesní pozemek) v 
katastrálním území Štítary na Moravě, parc. č. 678/6, parc. č. 678/19 v katastrálním území  Vranov 
nad Dyjí, pozemek č.parc. 1259 v kat.území Štítary na Moravě nebude dotčen. V oznámení o zahájení 
řízení uvedl stavební úřad mylně pozemky č.parc. 1234, 1235, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, 
1259, 1262 – jedná se o pozemky pod stávajícími chatami, kterých se stavba nedotkne 

- Výše uvedená stavba podléhá vodoprávnímu řízení, které bude probíhat u MěÚ Znojmo odbor ŽP, 
který bude stavbu povolovat stavebně je nutno uplatnit připomínky k provádění stavby tj. uvedení 
pozemku do původního stavu a termínu provádění stavby. Stavební úřad ve výroku rozhodnutí uvedl 
termín pro provádění stavebních prací  a to v bodě  11. 

- K upozornění ve věci financování stavební úřad uvádí nepřísluší stavebnímu úřadu ve věci 
rozhodovat, a k námitce se nepřihlíží dle § 89 odst.4 a 6 stavebního zákona– námitka, která nesplňuje 
požadavky uvedené v ustanovení § 89  SZ. 

- Dne 19.8.2015 pod č.j. 2084/2015 obdržel stavební úřad OÚ Šumná vyjádření , které podal 
Bc.Zdeněk Lichtneger, bytem Široká 841, 675 31 Jemnice : 

- Jako člen Sdružení chatařů Vranovská pláž a majitel chaty na pozemku č.parc.1251 v dotčené oblasti, 
rozhodně namítám a nesouhlasím, aby: 

- Byl touto stavbou dotčen pozemek p.č.1251 – který je uveden v oznámení o zahájení řízení, neboť se 
jedná o pozemek pod chatou, jehož jsem vlastníkem 

- Rovněž nesouhlasím , aby byl touto stavbou případně dotčen pozemek p.č.870/87, což je pozemek 
okolo chaty, jehož jsem rovněž vlastníkem 

- Stavební úřad uvádí jak je již výše uvedeno do oznámení o zahájení mylně uvedl pozemky pod 
chatami, což byly pozemky č.parc. 1234, 1235, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, 1259, 1262 – 
jedná se o pozemky pod stávajícími chatami, kterých se stavba nedotkne 

- Stavba bude probíhat na pozemcích č.parc. 870/1 (lesní pozemek), parc. č. 870/44 (ostatní plocha), 
parc. č. 870/47 (ostatní plocha), parc. č. 870/67 (lesní pozemek), parc. č. 870/71 (ostatní plocha), 
parc. č. 870/72 (lesní pozemek) v katastrálním území Štítary na Moravě, parc. č. 678/6, parc. č. 
678/19 v katastrálním území  Vranov nad Dyjí 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyla přítomná 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Jak je výše uvedeno:  stavba bude umístěna na pozemcích č.parc. 870/1 (lesní pozemek), parc. č. 870/44 
(ostatní plocha), parc. č. 870/47 (ostatní plocha), parc. č. 870/67 (lesní pozemek), parc. č. 870/71 (ostatní 
plocha), parc. č. 870/72 (lesní pozemek) v katastrálním území Štítary na Moravě, parc. č. 678/6, parc. č. 
678/19 v katastrálním území  Vranov nad Dyjí dalších pozemků se stavba rozšíření vodovodního řadu a 
kanalizace nedotkne. 
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V bodě 11 ve výroku je stanoven termín provádění stavby 

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 Brno 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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. 
 
 
 

Hana Samková 
pověřená vedením stavebního úřadu 

  
Cejpková Jiřina 
Oprávněná úřední osoba 
 
 

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, na úřední desce obce Šumná a Městyse Štítary a 
Vranov nad Dyjí  a způsobem umožňující dálkový přístup 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen ve výši 20.000,- Kč  
 
Obdrží: účastníci řízení dle § 85 odst.1 písm.a) , b) a dle § 85 odst.2 písm.a) SZ  doporučeně, DS a 
ostatní známí účastníci řízení pro velký počet více jak 30 veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 správního 
řádu 
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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 známí účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona pro velký počet účastníků dle § 
144 správního řádu č.500/2004 Sb., veřejnou vyhláškou  - identifikace dle § 87 odst.3 stavebního zákona 

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 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t 
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize  Znojmo, IDDS: siygxrm 
Vodárenská akciová společnost, a.s, Brno  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 
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