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Poskytnutí informace dle zák č.106/1999 Sb.

Stavební úřad úřadu městyse Vranov nad Dyjí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákonaě. 18312006 Sb., o územním planování a stavebním řádu (stavebnizákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") dne 18.3.202I obdržel prostřednictvím elektronichých služeb (DS)
žádost o poslqytnutí informace d|e zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu o k informacím, ve ntěni
pozdějších předpisů, která se qýká následujících informací:

Vás žádám o vyjádření k zákonu č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dálejen
"stavební zákon"),
Stavby u rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci nevyžadují žádné povolení.
Písmenofl paragraf 79 odst. 2 stavebního zákona.
Písmeno k) (tento bod vyloženě hovoří o nutnosti oplocení daného pozemku za účelem ochrany lesních
porostů).
Paragraf l8 odst, 5 stavebního zákona, opatření pro zemědělství, lesnictyí avodní hospodářství.
Na základě uvedených zákonů ajednotlivých bodůvypsanýchvýše, Vós žádám o l,yjádření, zda uvedený
poz emek nevyžaduj e povolení stavebního úřadu (od l . l. 2 0 1 8).
Pokud neobdržím Vaši odpověd'v zákonné lhůtě, považuji totojako Váš souhlas s provedením oplocení
bez Vašeho vyjádření.

k rrýše uvedenému stavební úřad sděluie:

§!av$y rodinných domŮ a staveb pro rodinnou rekreaci podléhají pod ustanovení podle § 104 odst. 1

písm a) stavebního zákona,j'ednoduché stavby, u kte4ich postačí ohlášení. Podle § 107 odst. 1 stavebního
zákona, nemá-li ohlášení předepsané náležitosti nebo trpili jinými vadami, pomůže stavební úřad
stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej yyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu
přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Dojde-li stavební úřad k
závéru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru. rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se
oznamuje pouze stavebníkovianelze se protiněmu odvolat, Právní mocí usneseni jezahájeno stavební
řizeni.

Stavby rodinných domŮ a staveb pro rodinnou rekreaci podléhají rovněž ustanovení § 76 odst. l
stavebního zákona, kdy umisťovat stavby nebo zaíízení, jejich změny, měnit vliv jejichuživáninaúzemi,
měnit využiti území a chránit důležité zájmy v území Ize jen na základě územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu. nestanoví-li zákon jinak.

Stavby rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci rovněž podléhají pod ustanovení § 96 odst. 1

písm b) stavebního zákona, kdy územní souhlas postaěí v případech ohlašovaných staveb. Podle
ustanovení § 96 odst. 5 stavebního zákona, Nemá-li oznámeni předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými
vadami, pomůže stavební úřad oznamovateli nedostatky odstranit na místě nebo jej wzve k jejich
odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této
lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závéru, že oznámení nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání
územního souhlasu. nebo mohou b]ít přímo dotěena práva dalších osob kromě osob uvedených v odstavci
3 písm. d)" ledaže by s tím §to osoby vyslovily souhlas. rozhodne usnesením o provedení územního
řizeni; toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Oznámení záměru se
považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezb7,tné, wzve
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stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně
dokumentace, která musí b;ýt u staveb podle odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104
odst. 1 písm. a) až e) zpracována projektantem v rozsahu dokumentace k žádosti o vydání územního
rozhodnutí. Právní mocí usneseni je zahájeno územní řízeni.
Podle ustanovení § 79 odst.2 písm í) stavebního zákona, rozhodnutí o umístění stavby ani územni
souhlas nevyžadují opěrné zdi do vYšky l m nebo oplocení do ýšky 2 m, které nehraniěí s veřejně
přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném
území ěi v zastavitelné ploše. Tento bod hovoří pouze o záméru oplocení a opěrné zdi, pokud splňuje
mimo jiné parametr nehraničení s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným
prostranstvím.

Podle ustanovení § 79 odst.2 písm k) stavebního zákona, rozhodnutí o umístění stavby ani územní
souhlas nevyžaduji oplocení lesních školek. oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na
lesních pozemcích a oplocení dřevin v.vsazených za účelem založení územního s}zstému ekologické
stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci
nebo k přerušení turisticky značené trasy. Tento bod nikterak svou formulací nehovoří o nutnosti oplocení
daného pozemku za účelem ochrany lesních porostů. Tento bod hovoří pouze o záměru oplocení, pokud
je splněn parametr oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na
lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazenýclr za účelem založeni územního systému ekologické
stability.

Podle § 18 odst. 5 stavebního zákona, v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat
stavby, zařízeni, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství,téžbl nerostů, pro
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a úěelové
kompnikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho lyužití pro úěely
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené
stavby, zařizenia jináopatření věetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí věetně oplocení, lze v
nezastavěném izemi umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu
veřej ného zájmu qýslovně ner,yluěuj e.

Váš záměr oplocení po obvodě hranic pozemku p.č. 486111 (ostatní plocha) v k.ú. Podhradí nad Dyjí,
kte{i se nacházi v zastavěném území obce Podhradí nad Dyjí a kteqý hraniěí s veřeině přístupnými
pózemními komunikacemi a,s vgřejným prostranstvím obce Podhradí nad Dyjí podléhá pod ustanovení §
103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, kde jsou vyjmenovány stavby a zařizeni, které nevyžadují
stavební'povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Rovněž tento záměr oplocení podléhá pod ustanovení §
76 odst. 1 stavebního zákona, kdy umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejichužíváni
na izemí, měnit využiti území a chránit důležité zájmy v územi lze jen na základé územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu, nestanovi-li zákon jinak. Stavebni zél<on dále stanoví podle ustanovení § 96
odst. 2 písm a) stavebního zákona, o případech stavebních záméri uvedených v § 103, kdy postačí
územní souhlas. Dále podle ustanovení § 96 odst. 5 stavebního zákona, riemá-li oznámeni předepsané
náležitosti nebo řpí-li jinými vadami, pomůže stavební úřad oznamovateli nedostatky odstranit na místě
nebo jej wzve k jejich odstranění, poskyne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích
neodstraňění nedostatků v této lhůtě.

Dále stavební zákon stanoví, dojde-li stavební úřad k závéru ve smyslu § 96 odst. 5 stavebního zákona, že
oznámení nebo záměr nesplňuje podmínky pro v},dání územního souhlasu. nebo mohou b]ft přímo
dotěena práva dalších osob kromě osob uvedených v 96 odstavci 3 písm. d). stavebního zákona ledaže b},
s tím ttrto osoby vyslovily souhlas. rozhodne usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se
oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Oznámeni záméru se považuje zažádost o
vydání územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení zámérunezbytné,vyzve stavební úřadžadatele
k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k povaze záméru, věetně dokumentace, která musí bfi u
staveb podle § 96 odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1 písm. a) až e)
zpracována projektantem v rozsahu dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Právní mocí
usnesení j e zahájeno izemní íízeni.

\
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Pomámka: Odpověď tykajici se obsahu poslední věty žádosti je stavebním úřadem obsažena v posledních
dvou v,ýše uvedených odstavcích a nelze obsahově toto sdělení svévolného nezákonného ultimáta
žadatelem směrované vůči správnímu orgánu nikterak akceptovat.

úňao naĚswse
stavební úřad

VRANOV NAD DYJÍ
P§c 671 o3 o

-T>Ťi.'.r-ý
Miloš Pigal

referent stavebního úřadu
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Ing. Josef Dryml, Nový Šaldorf č.p. 179, Nový Šaldorf-Sedlešovice, 6"tl8I Znojmo 5 (aids295)


