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V Pohořelicích dne 14.9.2015

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 28.08.2015 žádost Obce
Vlasatice, se sídlem Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice, IČO: 00 283 711 v zastoupení
společností AQUAPROJEKT CZ s. r. o., U Domoviny 5, 669 02 Znojmo, IČO: 163 25 915 na
základě plné moci ze dne 02.06.2014 o stavební povolení k vodnímu dílu: „Prodloužení
veřejného vodovodu v obci Vlasatice“ v kraji Jihomoravském, obci Vlasatice, na pozemcích
parc. č. 5137/3, 5137/2, 5140/63 a 5140/2 v k. ú. Vlasatice.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako
místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších přepisů (správní řád) a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
oznamuje podle ustanovení § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení.
Jelikož jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, vodoprávní úřad upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
od ohledání na místě a ústního jednání.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38
správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy. Zdejší vodoprávní úřad určuje lhůtu do 12.10.2015, do kdy mohou dotčené orgány
uplatňovat závazná stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy, viz. § 115 odst. 8
vodního zákona. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto.
Účastník může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotřeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.

1/3

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem
řízení, v kanceláři C238 MěÚ Pohořelice, OŽP v úřední dny tj. pondělí a středu v době od
8.00 do 17.00 hod. Po termínu 13.10.2015 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro
vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po dni 16.10.2015. Zároveň
do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k pokladům pro
rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich
totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
Nechá - li se některý z účastníků řízení v souladu s § 33 správního řádu zastupovat, předloží
plnou moc, ve které bude stanoven rozsah zmocnění. Plná moc bude založena do spisu jako
jeho nedílná součást.
Stavebník předloží vodoprávnímu úřadu:
- Doklad o zaplacení správního poplatku podle položky 18 sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů, a to ve výši Kč 3.000,- Kč. Tento
poplatek lze zaplatit na účet Města Pohořelice, bankovní spojení – Česká spořitelna
Břeclav, a.s., číslo účtu 1381733359/0800 s uvedením var. symbolu 4610000709, spec.
symbolu 41094703, nebo v pokladně Města Pohořelice

„otisk úředního razítka“

Ing. Ildikó Šlapalová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
1. Obec Vlasatice v zast. AQUAPROJEKT CZ s. r. o., U Domoviny 5, 669 02 Znojmo
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
2. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
3. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
4. CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
5. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 - Nusle
7. Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,
601 82 Brno
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Další účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) –
vlastníci pozemků v k.ú. Vlasatice parc. č.:
245, 254, 255/1, 255/2, 2540/42, 358, 2540/41, 2540/43, 2540/26, 2540/44, 2540/13, 2540/14,
2540/12, 374, 2596/3, 2596/6, 6613, 326, 327, 616, 6599, 16/1, 5138/17, 5137/4, 5197, 314,
317, 6585, 5140/23, 5140/22, 264, 5205, 262, 261, 2509, 5140/82, 253/3, 253/1, 252, 246
Dotčené orgány (doporučeně), ostatní
8. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno
10. Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno
11. Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a SÚ
12. Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství
Na vědomí
13. Obec Vlasatice, Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice
Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o
dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
1. Obec Vlasatice
2. Město Pohořelice
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce města Pohořelice a obce Vlasatice na dobu
nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Potvrzení o zveřejnění:
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
Sejmuto dne:
Razítko a podpis:
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