
úŘln lrĚsry§E vRANov Nal nyrí
stavební uřad

Nláměstí 21,671 03 Vranov nad Dy.ií

§pisová zíačka: SUMVND-279/2022-MP
Číslo jednací: uMyND 243't 12022
Oprávněná úřední osoba: Pigal Miloš
Telefon: 5l5 225 908
E-mail: pigal@ouvranov,cz

DATUM| 27.10.2022

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Předmět: Rozhodnuti o odstranění stavbv nodle § 128 odst.4 a § 129 stavebního zákona od

1.2.2022 dooosud

Stavební úřad úřadu městyse Vranov nad Dyj í, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") dne 3092022 obdržel žádost o poslqtnutí informace dle zak. č.
1,0611999 Sb., o svobodnérrr přístupu o k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která se týká
následuj ících informací:

Žádáme o následující informace (dokumenty):
1) Vydává Vaše obec (obecní úřatl, stavební úřad) rozltodnutí o ottstranění stavby?
2) V případě kladné odpovědi na uj,še uvedenj, dotaz žádáme o poskytnulí kopie pmní stránlq

lozlrodnutí o odstranění stavby lydanýclt podle § I28 odst. 4a § 129 stavebníllo zákona od
I.2.2022 tloposud.

3) SděIení informací o probíhajících řízeníclt o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání
rozhodnutí o odstranění stavbJl, zejména pak údaje o nemovitosleclr, kterých se projednávané
odstranění týká.

4) SděIení informací o podaných ohkíšeníclt záměru odstranil stavba.

k r^íše uvedenému stavební úřad sděluie:
ad 1) Ano. Stavební úřad Vranov nad Dyjí \ydává rozhodnutí o odstranění stavby.

ad 2) Kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129
stavebního zákona od 1 .2.2022 doposud - 0 x.

ad 3) Informace o všech probíhajíciclr řízeních o odstranění stavby doposud viz níže

Řízení o nařízení odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b stavebního zákona (14):

} sp.zn. SUM\IND Z09/Z0|9-MP, Oplocení, terénní úpravy zpevnění plochy na pozemku st.p.č.
24712 ap.ě.5212v k.ú. Vranov nad Dyjí, zahájeno dne 12.9.2019 (třetí projednání)

} sp.zn. SUM\rND 323lZ0l9-MP, Terénní úpravy svahu na pozemku p.č.l061/1 v k.ú. Vranov nad
Dyjí (oznámení o zahájení ze dne 16.|2.2019, přerušeno, podána žádost o dodatečné povolení)

} sp.zn. SUM\,ND 017 /202l-MP, Terénní úpravy svahu, změna stavby rodinného domu č. p.273
stavebními úpravami a vedlejší novostavby na pozemku parc.č. l06l/l a parc,č. st. 30l v k.ú.
Vranov nad Dyjí. (omámení o zahájení ze dne 28.5.202l, přerušeno, podána žádost o dodatečné
povolení)

} sp.zn. SUM\rND 266l2021-MP, Změna stavby rodinného domu č. p. 135 stavebními úpravami a
přístavbou na pozemku st.p.č. 6711, 6112 v k.ú. Ctidružice (oznámení o zahájeni ze dne 8.12.2021,
přerušeno, probíhá ukončení)

} sp.zn. SUM\ŤJD 264|20Z2-MP, Změna stavby rodinné rekeace č, ev. 89 přístavbami na pozemku
parc,č.34113 a 34110 v k.ú. Jazovice. (oznámení o zahájení ze dne 17.10.20ZZ, probíhá zahájení)

} sp.zn. SUM\IND 265l2022-MP, Změna stavby rodinné rekeace č. ev. 257 přístavbami na
pozemku parc.č. st. 29321125 aparc.č.293211v k.ú. Lančov (oznámení o zahájeni ze dne
17 .10.2022, zahájeno dne 19.10.2022)
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sp.zn. SUMVND 2 66l2022-MP, Změna stavby rodinného domu č.p, 43 stavebními úpravami,
přístavbami a vedlejší novostavby na pozemku parc.č.204 v k.ú. Vratěnín (oznámení o zaháleni ze
dne l7 .10.2022, zahájeno dne 20.10.2022)

sp.zn. SUMVND 2 6'7|Z022-MP, Změna stavby rodinné rekeace č. ev. 62 stavebními úpravami
přístavbou, nástavbou a vedlejší novostavby na pozemku parc.č. st. 59/53 a 59/3,9l1 v k.íl.
Jazovice (oznámení o zahájení ze dne I8.10.2022, probíhá zahájení)

sp.zn. SUMVND 2 69/Z022-MP, Změna stavby rodinné rekeace č. ev. 76 přístavbami a vedlejší
novostavby a terénní úpralry s opěrnou zdí na pozemku parc.č. st. 59/68 a parc.č. 59/5 v k.ú.
Jazovice (oznámení o zahájeni ze dne 18.10.2022, zahájeno dne 24.10.2022)

sp.zn. SUM\IND Z'7ll2022-MP, Změna stavby rodinné rekeace č. ev. 90 přístavbami a vedlejší
novostavby a terénní úpravy s prkennou terasou na pozemku parc.č. st. 59166 a 5913 v k.ú. Jazovice
(oznámení o zahájeni ze dne 20.I0.2022, probíhá zahájení)

sp.m. SUM\rND 273/2022-MP, Změna stavby rodinné rekreace č. ev. 437 stavebními úpravami,
přístavbami, terénní úpravy a vedlelší zaíízení na pozemku parc. č. st.293217 6, parc.ó. 2146148 a
parc.é. 2932lI v k.ú. Lančov (oznámení o zahájen í ze dne 24.1,0.2022, probíhá zahálení)

sp.zn. SUMVND 27 4|Z022-MP, Změna stavby rodinné rekeace č. ev. 592 stavebními úpravami,
přístavbami podepřených teras, terénní úpravy zpevněním plochy a vedlejší stavba na pozemku
parc.č.2062/'1,2 a parc.č.206211v k.ú. Lančov (oznámení o zahájeni ze dne 24,10.2022, probíhá
zahájení)

sp.zn. SUM\ND 27 5/2022-MP, Změna stavby rodinné rekreace č. ev.402 stavebními úpravami,
přístavbou, přístavbou podepřené terasy, vedlejší stavba nádrž na vodu v zemi na pozemku parc.č.
sí.2932/31 a parc.č. 2932/l v k.ú. Lančov (oznámení o zahájení ze dne 25.10.2022, probíItá
zahájení)

sp.zn. SUM\ND 2'7 6l2022-MP, Změna stavby rodinné rekeace č. ev. l37 přístavbami a terénní
úpravy zpevněním plochy a pozemku paíc.č. st. 59/105 a parc.č. 59l6 v k.ú. Jazovice (oznámení o
zahájeni ze dne 25.10.2022, probíhá zahájení)

Informace o dalších potenciálních řízeních o nařízeni odstraněni stavby podle § 129 odst. 1 pism. b
stavebního zákona inicializovaných na základě dalších aktuálních podnětů od 1.2,2022 doposud (6):

sp.zn. SUM\ŤJD 2l7l2022-MP, Podnět ze dne 23,8.2022, Změna stavby rodinné rekeace č. ev.
450 vedlejší opěmé zdi a terasy na pozemku parc.č. sí.2146165, parc.č. 214611, parc.č.293211
v k.ú. Lančov
sp.zn. SUMVND 218|20ZZ-MP, Podnět ze dne 2.9.2022, Změna stavby rodinné rekeace é. ev.269
stavebními úpravami,'přístavbou a vedlejší novostavby na pozemku parc.ě. st.29321157, parc,é,
2932ll v k.ú. Lančov
sp.zn. SUM\ŤID 2 55l2022-MP, Podnět ze dne 8.9.20ZZ, Změna stavby rodinné rekreace č. ev. 530
na pozemku parc. č. st.29321180,293 l / 1 3 v k.ú, Lančov
sp.zn. SUMVND 230/2022-MP, Podnět ze dne 14.9.2022, Změna stavby rodinného domů č. p. 54
stavebními úpravami, přístavbou a vedlejší stavba a zařízení vsakování na pozemku parc.č. st. 73 a
parc.č. 9/l l v k.ú. Uherčice u Znojma

sp.m. SUM\Ť{D 2 56/2022-MP, Podnět ze dne lZ.l02022, Změna stavby rodinné rekeace č. ev.
49l na pozemku p arc.č. st. 2932113'I,297 5/2 a297 5l1,293211 v k.ú. Lančov
sp.zn. SUM\rND 280l20zz-MP, Podnět ze dne 25.10.2022, Změna stavby rodinné rekreace č. ev.
2l2 stavebníni úpravami, přístavbou a vedlejší stavby včetně oplocení na pozemku parc.č.
29321153 a parc.č.297 5l1,2932/1 v k.ú. Laněov

ad 4) Informace o podaných ohlášení záměru odstranit stavbu od 1.2.2022 doposud - 0 x.
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Miloš Pigal
referent stavebního úřadu

Obdrží:
PB SCOM s.r.o., Radniční ě.p. 28, Hranice l-Město, 753 0l Hranice 1


