úŘao vrĚsrysn vRANov Nan oy.rí
stavební úřad
Náměstí 21,67103 Vranov nad Dyií

Spisová

značka:

SUM\,rND-03/202I-MP

UM\\ID

Číslo.lednací:
Oprávněná úřední osoba:

l52l202l

Pigal Miloš
5l5 225 908
pigal@ouvranov.cz

Telefon:
E-mail:
DATUM:

25.1.2021

Poskytnutí informace dle zák č. 106/1999 Sb.
Předmět: Mobilheimv včetně přistavěnÝch teras s pergolou --- l0

x

Stavební úřad úřadu městyse Vranov nad Dyji, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm, d)
zákonač. 18312006 Sb., o územnímplránovrání a stavebním řádu (stavební zákon), ve mění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") dne 11.1.2021 obdňel prostřednictvím elektronických služeb (email-podatelna) žádost o poskytnutí informace ďle zák. č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu o k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, kíerá se |iká následujících informací:

Mobilheimy včetně přistavěných teras s pergolou --- 10 x
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 435. parc.ě. 67812 v katastrálním územi Yranov nad Dyjí.
Vranovská pláž s.r.o., tČ ZgS+zzs9, Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice

k

vÝše uvedenému stavební úřad sděIuie:

1. MOBILIIEIMY

- 2 x na pozemku parc.č. 67816 v k.ú. Vranov nad

Na jaké povolení byly stavby povoleny ?
Odpověď: Uzemni souhlas č.2512016, sp.zn. SVRAND-220|20L6-MP,
20.12.2016, kteqi nabyl právních účinkůdne 20.12.2016,

č. j.

Dyjí _ rok 2016

VRAND 22l0Darc ze dne

Na jaký účel?
Odpověď: Technická infrastruktura pro ubytovací služby v areálu Vranovské pliáže
,t_

Podklady, certifikáty, shody, projektové dokumentace ?
Odpověď: Vzhledem k velikosti souboru zde odkazpro stťení:
https :l/www. uschovna, cz/zas ilka/ HLEGV1 I 3 UJC F F LT2 - 2 RW
Podklady (pro 2 x MHo 2016)z

,
-

Dokumentace ve dvojím vyhotovenÍ.
Doklad o zaplacení správního poplatku.
Smlouva o právu provést stavbu (Camp plráž - Vranovská přehrada s.r.o.) ze dne 31.10.2016.
Prohlášeni o shodě pro mobilní domy ze dne 16.3.2016.

Stanoyiska dotčených orgánů:

-

Městský Úřad Znojmo, odbor školstvíkultury a památkové péče,závazné stanovisko čj. MUZN 9305812016 ze dne
t6.11.2016.
Městský uřad Znojmo, odbor životníhoprostředi, vyjádření čj. MUZN 8632012016 ze dne 13.10.2016.
Krajská hygienická stanice JMK, souhlas, čj. KHSJM 59l26l20l6lZNlíIOKze dne l8.10.2016
HasiČsk} záchranný sborJMK, závazné stanovisko, ev.č. HSBM-I0-163-6/7-POKŘ-2016ze dne22.11.2016
Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územlichzájmů,stanovisko sp.zn.69998l20l6-8200-0ÚZ-BR ze dne
l0. l0.2016

Stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury:

tr

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499ll, Zábrdovíce, 657 02 Brno, Stanovisko n.z. 500l390l77 ze dne

f
l
!

Českátelekomunikačníinfrastrukturaa.s., Olšanská268116, I30 00 Praha 3,čj. 726566116zedne7.10.2016
Vodárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo, č j. 3840l|5116 ze dne 26.10.2016
E,ON Servisní, s,r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8A, Znojmo, naše značka M40715-16l43984 ze dne 7.10.2016

l9.

l0.20l6

Co muselo být dodrženo ?

č1, uutrNo
Odpověď

l

str. 2

É212021,

vizníže:

Zákon číslo183/2016 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon),
(dále jen ,,StavZ") 19.9.2016 -31,.12.20t6
Obecné požadavky na rlýstavbu:
z

!

Soulad s vyhlóškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích navyužíváníúzemí.
Souladu s cíli a úkoly územního plánování, § 18 a 19 stavebního zákona, zejména s charakterem území,s
požadavlE na ochranu architektoniclych a urbanisticlrych hodnot v území.
Soulad s platnou politikou územníhorozvoje ČR.
Soulad s platnými zdsadami územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Soulad s územně plánovucí dokumentací :
Územniplán Měsiyse Vranov nad Dyjí, nabyí účinnostivyhlášky obce o závazné části ÚPD dne2.7.20L5 a
Regulačníplán - Vranov pláž ahrán, obecně závazné vyhlášky č.212001-10-30 nabytí účinnostilryhlášky obce
dne 24.7.200I https:t',/mapy.muznqimo.cz,'appiupďdetail obce.php?id-595098#
Soulad s požadavky § 156 stavebního zákonu, atesty, certiJikáty, prohlóšením o shodě podle zákona č.
22/1997 Sb,, o technických požadavcích na výrobky.
Soulad s Vyhláškoa č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcíchna stavby.
Doložena smlouva o prúvu provést stavbu., § 96 odst. 3 písm. a) StavZ
Doložena stanoviska dotčených otgdnů / kladná: podle § 96 odst. 3 písm. b) StavZ :

!
f

Městslý úřad Znojmo, odbor školstvíkultury a památkové péče
Městský uřad Znojmo, odbor životníhoprostředí
Krajská hygienická stanice JMK
Hasičsky zácluanný sbor JMK

t

Doložena stanoviska vlastníkůtechnické infrastraktury; § 96 odst.3 c) StavZ

:

RWE Distribuční služby, s.r.o.

česká telekomunikačníinfrastrukfura a.s.
Vodiárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znolmo

J

Doloženu Dokumentace k územnímu souhlnsu (Jednoduchý popis záměru

s

příslušnými ýkresy) §

96 odst. 3 písm. e) StavZ
Zaplacen správní podle zúkona č. 634/2004 Sb., o sprdvních poplatcích, položky 17 odst.
e), (poznámka 3) ve uýši poplatek 500,- Kč

!

1

písm-

Jsou stavby trvalé ?
Odpověď: Stavby jsou trvalé.

r l. MOBILHEIMY

- 6 x na pozemku parc.č. 67812 v k.ú. Vranov nad

Na jaké povolení byly stavby povoleny ?
Odpověd': Rozhodnr.rtí č. 412019, sp.zn. SUM\ND-21812019-MP,
l6.10.2019, které nabylo právní moci dne 12.11,2019.

č. j.

Dyjí - rok 2019

UM\rND 113l12019 ze dne

Na jaký účel?
Odpověď: Sezónního ubytování osob v areálu vranovské pláže.

Podklady, certifikáty, shody, projektové dokumentace ?
Odpověď: Vzhledem k velikosti souborů zde odkaz pro stažení:

Podklady (pro 6 x MH, 2019):

_

Dokumentace pro územní rozhodnutí ve dr,,ojím 1,1"hotor"ení.
Doklad o zaplacení správního poplatku.
Souhlas podle § l8.ta StavZ na výkresu situace stavby. CAN,IP PLAZ Vranovská přehrada, s.r.o.
Prohlášení o shodě pro mobilní doml,dle L-INI EN 1647 a LNI CIG 7|29. výrobce CR ABITARE.

Stanoviska dotčených orgánů:

-

-

Sekce nakládání s majetkem MO odbor ochrany, územních zájmú. souhlasné zál,azné stanovisko pod sp.zn. 92'791l20I9,
l150-OÚZ-BR. SpMo l855-552/20l9-1150 ze dne 1.t.6.20l9
Kra|ská hygienická stanice JMK se sí<jlem v Brně, ÚP Znojmo. zát azné stanovisko pod č, j. KHSJM
35 t82/2019/ZN/HOK, sp.zn. S-KHSJM 60'7 l20I9 ze dne 27.6.2019.
N,íěÚ Zno.imo, odbor školství.kultury a památko,",é péče"závazné stanovisko č. 25812019 pod sp,zn.
SMUZN/l l281/20lgloŠKaPP/Ma. č..i. MUZN 80690/20l9 ze dne 3.7.2019
MěÚ Znojmo, OŽP, zál,azné stanovisko orgánu odpadového hospoclářství pod sp.zn. SMUZN 116'7212019 ŽPtKra. č. j.
MUZN 8l680/2019 ze dne 8.7.2019.
MIěÚ Znojmo. odbor životníhoprostředí. 1,1,jádření orgánu ochran1, přírody, pod č. j. MUZN ó288l/2019 ze dne l0.7.20l9

C.l. UN,IVND I52l202I

-

str. 3

MěÚ Znolmo, odbor územniho plánování a strategického rozvoje, závazné stanovisko ě.3g2l20l9 pod sp.zn. SMUZN
|4801/2019 OUP/Kra, č. j. MUZN 62870/2019 ze dne 10.7.2019.

Stanoviska vlastníkůveřejné technické infrastruktury:

I
!

a
i]
!
f

Vodrárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo, informace o existenci zařízení ve správě ze dne 7 .6.2019.
Česká telekomunikačníspolečnost a.s., vyjádření vlastníka TI v zájmovém územi stavby o existenci sítě pod č. j.
657462/19 ze dne ll.6.2019.

E.ON Distribuce a.s., vyjádření o existenci elektrické sítě pod n.z.M407l5-16332039 ze dne 14.6.2019
GridServices, s.r.o. rryjádření vlasfiríka TI v zájmovém území stavby o existenci plynárenského zaíueni pod n.z.
5001943533 ze dne 4.7.2019.
Vodárenská akciová společnost a.s., Divize Znojmo, stanovisko pod č. j. 2465115119, poř.č. 1 138/20l9-SG ze dne
14.8.2019,
P.ON Distribuce a,s., lryjádření vlastníka TI v zájmovém území stavby o existenci sítě a souhlas se stavbou pod n.z,
M407l5-2600l205 ze dne 6.9.2019.

Co muselo být dodrženo ?
Odpověď vizniže:

f

Zákon číslo183/2016 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon),
(dále jen ,,StavZ") 1.9.2018 - 31.1.2020 :
Obecné požadavky na yýstaybu:

!

Soulad s vyhlúškou 501/2006 Sb. o obecnjch požadavcích navyužívúní
území.
Souladu s cíli a úkoly územního plánování, § I8 a 19 stavebního zákona, zejména s charakterem území,s
požadavlE na ochranu architektoniclqlch a urbanisticbých hodnot v území.
Soulad s platnou politikoa územníhorozvoje ČR.
Soulad s platnými zdsudami územníhorozvoje Jihomoravského kraje.
Soulad s územně plánovací dokumentací :
Územni plán Městyse Vranov nad Dyjí, nabytí účinnostilyhlášky obce o závazné části ÚPD dne 2.7.2015 a
Regulačníplán - Vranov pláž ahrla, obecně závazné vyhlášky ě.2l200I-I0-30 nabytí účinnostivyhlášky obce
dne 24.7 .200l https:/,'maq;.muznqímo.czlappiupdldetail obce.php?id-595098#
Soulad s požadavky § 156 stavebního zákona, atesty, certifikáty, prohlášením o shodě podle zókona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na uýrobky.
Soulad s Vyhláškou č 268/2009 Sb., Vyhláška o technicbých požadavcíchna stavby.
Doložen souhlas dle § 184a StavZ - podle § 86 odst. 2 písm a) StuvZ
Doložena stanoviska dotčených orgdnů / klaclnd: podle § 86 odst. 2 písm b) StavZ:

!
!

I

I
t

*

Městshý uřad Znojmo, odbor uzemního plánování a strategického rozvoje - orgrin územního plránovrání
Městs§f uřad Znojmo, odbor školstvíkulfury a památkové péče
Městslqi úŤad Znojmo, odbor životníhoprosťedí
Krajská hygienická stanice JMK
Hasičský zácbranný sbor JMK

Doložena stanoviska vlast4íkůtechnické infrastruktury: podle § 86 odst.

2

písm c) StavZ:

GridServices, s.r.o.
Česká telekomunikačníinfrastrukfura a.s. - CETIN
Vodrárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo
E,ON Distribuce a.s.

Doložena Dokumentace pro vydóní územnímu rozhodnutí podle § 86 odst. 2 písm cl) StavZ
Zaplacen sprdvní podle zákona č. 634/2004 Sb., o sprdvních poplatcích, položky 17 odst. 1 písn
e) ve výši poplatek 1000,-

Kč

Jsou stavby trvalé ?
Odpověď: Stavby jsou trvalé.
3.

MOBILHEIMY -

na pozemku st. p. 435 v k.ú. Vranov nad

Dyjí

Odpověď:
Objekt neexistuje: pozemek st.p. 435 v k.ú. Vranov nad Dyjí nenalezen v evidenci lnformačního systémll
katastru nemovitostí Čn1CUZK;.

Správníobvodystavebníchúřadůvizodkaz:i]'..i:
úŘnp nnĚsrvse

stavební úřad
VRANOV NAD DYJ|

P§c

671

09 o

Miloš Pigal
referent stavebního úřadu

č1. ttvnno

Obdrží:

I52l202|

str. 4

úŘan vrňsrysB vRANov N.q.l oy.Ií
stavební úřad

Náměstí
Spisová

značka:

Číslojednací:
Oprávněná úředníosoba:

Telefon:
E-mail:
DATUM:

2I,67I03 Vranov

nad

Dyií

SUM\,/ND-03/202l-MP

UM\,rND É8l202I

Pigal Miloš
5l5 225 908
pigal@ouvranov.cz
26.1.202l

Poskytnutí informace dle zák č. 106/1999 Sb.
Předmět: Mobilheimv včetně přistavěnÝch teras s nereolou

--- l0 x

(doplnění informace)
Stavební úřad úřadu městyse Vranov nad Dyjí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1

písm. d)

zákonač. 78312006 Sb., oúzemnímplánovánía stavebnímřádu (stavebnízákon), veznění pozdějších
předpisů (dálejen "stavební zákon") dne 11.1.2021 obdržel prostřednictvím elektronických služeb (email-podatelna) žádost o poskytnutí informace ďle zák. č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu o k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, klerá se t}ká následujících informací:

Mobilheimy včetně přistavěných teras s pergolou --- 10 x
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 435. parc.č. 67812 v katastrálním územíVranov nad Dyjí.
Vranovská pláž s.r.o., IČ2$42259o Mladoňovice 65o 675 32 Třebelovice
I( vÝše uvedenému stavební úřad sděluie:

MOBILHEIMY

- 10 x na pozemku parc.č. 67812 v k.ú. Vranov nad Dyjí - 2012

Na jaké povolení byly stavby povoleny ?
Odpověď: Uzemní roáodnutí č, l0l20l2, sp.zn. SU-llslI2-CP, č. j.
24.7,2012, které nabylo právni moci dne 25.8.2012.

VRAND 977l20I2 ze

dne

Na jaký účel?

Odpověď: Jedná se o doplnění stávajícího rekreačně sportovního areálu naplaži Vranovské přehrady

(CAMP PLAZ Vranovská přelxada, s,r,o.) o dalšíubytovací kapacity se sezónním provozem. Y záměru
je umí.stění qýrobků plnícíchfunkci stavby, tj. deseti obytn}ch typoqfch buněk, tzv. ,,mobilheimů" včetně
přistavěné terasy s pergolou a napojení na stávající areálovou elektrickou přípojku NN, stávajícíareáloý
vodovod akanalizaci.
Podklady, certifikáty, shody, projektové dokumentace ?
Odpověď: Váledem k velikosti souboru zde odkaz pro stažení:
https l/www, us c hav na. cz/z as i lka/ HMGG E L B N P MGC UTGS -Y 5 V/
:

Podklady (pro 10 x MH,2012)z

-

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Smlouva o právu provést stavbu (Camp pláž - Vranovská přehrada s.r.o.) ze dne l 1.6.20l2.

Stanoviska dotčených orgánů:

-

Městslcý úřad Znojmo, odbor školství,kultury a památkové péče,nám. Armády ě.p. l2l3l8,669 0l Znojmo - závazné
stanovisko ó. l73l20l2 ze dne 10.5.2012 pod čj. MUZN 33363/2012 asp.zn. SMUZN 4028l2012/OŠKaPPi\4a
Městský úřad Znojmo, odbor životrrího prosťedí, nám. Armády č.p. 1213/8,669 0l Znojmo - vyjádření (souhrnné
stanovisko) ze dne 24.4.20l,2 pod č j. NfUZN 2920312012
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Pražská č.p. 83, 669 03 Znojmo - závazné
stanovisko dotčenéhoorgiánu na úseku požrámí ockany ze dne 3.5.2012 pod č j. HSBM-I0-163-417-0PR-2012

KrajskáhygienickástaniceJihomoravskéhokraje,Jeřábkovač.p.4,60200
č

j. KHSJM 22900 l 20 12/ZN ftloK

Brno-závaznéstanoviskozedrte6.6.20í2pod

Stanoviska vlastníkůveřejné technické infrastruktury:

-

Jihomoravská plynárenská; a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657
5000630165

02 Bmo - vyjádření k existenci sítíze dne 16.5.2012

pod

čj.

Č.;. Ul,tlXn l58i202l

-

str. 2

VoDÁRENSKÁ AKCIoVÁ spot-BČNoST a.s., Soběšická 156, IČ 49455842,

ďivize Znojmo, Kotkova é.p.2518120,670

25 Znojmo-stanoviskokexistenciinženýrskýchsítíproúzemníastavebnířízenízedne29.5.2012podčj. l089/l5l12a
sp.zn. 6l3l20l2-MY
Telefónica 02 CzechRepublic, a.s, IČ 60l93336, DLSS Znojmo,Jana Babáka é.p.2733lll, Královo Pole, 662 90 Brno lryjádření k existenci sítíze dne 15.5.2012 pod čj. 8314l/l2
E.ON Česká republika s.r.o., Rooseveltova č.p. 8,669 0Z Znojmo - vyjádření o existenci zařízení distribučnísoustar,y

(elektrická síť)ze dne 14.6.2012
Městys Vranov nad Dyjí, Nriměstí é.p.21,67103 Vranov nad Dyjí - vyjádření (souhlas) ze dne 26,6.2012 pod čj. 78612012

Co muselo být dodrženo ?
Odpověď vizníže:

f

Zákončíslo 183/2016 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon),
(dále jen ,,StavZ") L1.2012 - 30.6.2012 :

Územně plánovací informace
20.4.2012:

I.
1,
2.
4.

č. 1t2012

pod č. j.

VRAND

623t20I2, §p.zn. SÚ-78 t12-CP ze dne

Vydání územníhorozhodnutí je možnéza těchto podmínek:
ŽaďateIdoloživyplněnou žádost (§ 86 odst. l stavebního zákona).
Žáďostvčetně příloh bude podrána na předepsaném tiskopisu v souladu s lyhláškou č. 503/2006 Sb,
§ 3 odst. 1 stavebního zákonaa v souladu s přílohou č. 3 této vyhlášky.
K žádosti žadatelpřipoji přílohy v rozsahu § 86 odst.2 stavebního zélkona.
Bude doložena projektová dokumentace k územnímuíízenivčetně řešení napojení na sítě (voda,
kanalizace, elektřina) a řešení přístupu a příjezdu.

5.
6.

7.

Bude doloženo požárně bezpečnostní řešení stavby (požámizpráva).
Protože se jedná o pozemek jiného vlastníka (CAMP PL^Ž Vranovská přehrada, s.r.o., Štítaryč.p.
l49,67102 Sumná) žadatel prokáže právo umístit stavbu v souladu s § 86 odst. 3 stavebního
zákona (min. písemný ýslovný souhlas vlastníka s umístěním stavby).

Budou doloženavyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů.
Seznam dotčených orgánů:

1.

Městský úřad Znojmo, odbor školswí,kultury a památkové péče,niám. Armády č,p, 12t3l8,669 01

2.
3.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p, 4, 602 00 Bmo

Znojmo
Městský úřadZnojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p.12I3l8,669 01 Znojmo

4." ,Hasičs§

5.

záchranný sborJihomoravského kraje,územníodbor Znojmo,Pražskáč.p.83, 66903

Znojmo
Úrad městyse Vranov nad Dyjí, silničnísprávní úřad, Náměsli 21, 67103 Vranov nad Dyjí

Jsou stavby trvalé ?
Odpověď: Stavby jsou trvalé.

úŘno utĚswse
stavební úřad

,-s!?"d}Ť?i,ď

\+-\q-,
Miloš Pigal
referent stavebního úřadu
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