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V Pohořelicích dne 17. října 2017

veřejná vyhláška

Oznámení
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dne 5.10.2017 podal žadatel: Městys Troskotovice, IČO 00637637, Troskotovice č.p.18, 671 78 Jiřice u
Miroslavi žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Čistírna odpadních vod a kanalizace
Troskotovice na pozemcích parc.č. 14/2, 59, 62, 156/1, 165/1, 173/1, 173/3, 195/4, 229/2, 238/1, 238/16,
238/34, 259/3, 259/5, 260/1, 264/1, 302, 365/1, 365/120, 366, 368/5, 742/16, 1130/5, 1149, 1174/10, 1596,
1597, 1601/1, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1694, 1701, 2191, 2542 v k. ú. Troskotovice . Uvedeným

dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:

Jedná se o novostavbu čistírny odpadních vod a oddílné splaškové kanalizace v obci Troskotovice, okres
Brno-venkov.
GRAVITAČNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
stoka A – má počátek ve vstupní čerpací stanici ČS v areálu ČOV a prochází novou zástavbou obce. Stoka je
ukončena uklidňovací šachtou UŠ 10, do které je zaústěn výtlak V-4. Celková délka stoky činí 344, 19 m a
bude provedena z trub DN 250.
stoka B – odkanalizuje severovýchodní část obce. Její celková délka činí 418,55 m a bude provedena z trub
DN 250 v délce 105,90 m a KAM – DN 250 v délce 307,70 m. Na stoku B jsou napojeny sběrače B-1, B-11, B-1-2, B-1-3, B-2, B-2-1.
stoka C – prochází celým západním intravilánem obce. Celková délka stoky činí 1125,40 m a bude
provedena z PP trub DN 250. Na stoku C jsou napojeny sběrače C-1, C-1-1, C-1-2, C-2, C-3, C-3-1, C-3-2,
C-3-3, C-4, C-5, C-6, C-*7, C-7-1, C-7-2, C-8, C-9.
stoka D – odkanalizuje jihovýchodní část obce. Její celková délka činí 348,8 m a bude provedena z PP trub
DN 250 v délce 271,40 m a PP DN 400 v délce 77,40 m. Rozšíření dimenze potrubí DN 400 v délce 77,4 m,
mezi ČS1 a Š2, bude sloužit jako rezervní akumulační objem pro ČS1. Na hlavní sběrač D je napojen výtlak
V-1 a sběrač B-1.
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stoka E – odkanalizuje severozápadní část obce. Její celková délka činí 56,50 m a bude provedena z PP trub
DN 250. Na sběrač C-7-2 je napojen výtlak V-2.
Celková délka gravitační splaškové kanalizace činí 5844,65 m.
VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
Výtlačné potrubí V-1 má počátek v čerpací stanici ČS1. Výtlačné potrubí bude provedeno z materiálu PE
100 RC – průměr 90x5,4 mm, celkové délky 153,86 m. Výtlačné potrubí je zaústěno do žlabu jemných česlí
v provozní budově ČOV.
Výtlačné potrubí V-2 má počátek v čerpací stanici ČS2. Výtlačné potrubí bude provedeno z materiálu PE
100 RC – průměr 90x5,4 mm, celkové délky 29,90 m. Výtlačné potrubí je zaústěno do uklidňovací šachty
UŠ3 na stoce C-7-2.
Výtlačné potrubí V-3 má počátek v čerpací stanici ČS3. Výtlačné potrubí bude provedeno z materiálu PE
100 RC – průměr 90x5,4 mm, celkové délky 11,60 m. Výtlačné potrubí je zaústěno do uklidňovací šachty
UŠ12 na stoce C.
Výtlačné potrubí V-4 má počátek v čerpací stanici ČS4. Výtlačné potrubí bude provedeno z materiálu PE
100 RC – průměr 90x5,4 mm, celkové délky 297,20 m. Výtlačné potrubí je zaústěno do uklidňovací šachty
UŠ10 na stoce A.
Celková délka výtlačného potrubí činí 492,56 m.
Čerpací stanice odpadních vod
V intravilánu obce budou umístěny 4 čerpací stanice odpadních vod. Budou provedeny jako prefabrikované
výrobky – kruhové nádrže sestavené z kruhových den, kruhových skruží a stropních zákrytových desek
s dvěma otvory. Technologicky budou vybaveny čerpadlem, výtlačné výšky 10 m o výkonu cca 4 l/s se
spouštěcím zařízením.
Výustní objekt
V místě vyústění kanalizace do Miroslávky je potrubí ukončeno výustním objektem, zamezující vnikání
vody z koryta zpět do potrubí kanalizace. Výustní objekt je navržen s betonovými čely odstupňovanými po
1,0 m, pod úhlem 90 st. Svah pod vyústěním bude až ke dnu zpevněn dlažbou z lomového kamene tl. 150
mm do betonové desky tl. 150 mm. Zpětné vniknutí vody do výustního objektu bude řešeno instalací
ochranné klapky.
Čistírna odpadních vod
Čištění odpadních vod z obce Troskotovice bude zabezpečeno v mechanicko-biologické čistírně odpadních
vod, se systémem střídavé nitrifikace a denitrifikace, s aerobní stabilizací přebytečného kalu. Čistírna
odpadních vod bude situována při levém břehu toku Miroslávka v k.ú. obce Troskotovice.
Navržená čistírna má kapacitu cca 170 m3/den. Pásmo hygienické ochrany je navrženo v okruhu 100 m od
středu ČOV. Skutečná vzdálenost od nejbližší zástavby je cca 120 m.
Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje, v souladu s § 87 odst.
2 stavebního zákona, k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

21. listopadu 2017 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na úřadě Městyse Troskotovice.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se
nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení
podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu,
v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Přede dnem veřejného ústního jednání mohou účastníci a dotčené orgány nahlížet do podkladů rozhodnutí na
Městský úřad Pohořelice - odbor územního plánování a stavební úřad (Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 17:00,ostatní dny po telefonické dohodě).
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na
místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), a to nejpozději 3 dny od výše uvedeného data v době Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 17:00,ostatní dny po telefonické dohodě v kanceláři Městského úřadu Pohořelice - odbor územního
plánování a stavební úřad. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k
nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
otisk úředního razítka
Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pohořelice a dále bude
vyvěšena pro informaci na úřední desce Městyse Troskotovice a současně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět Odbor územního plánování a stavební
úřad Městského úřadu Pohořelice.
Vyvěšeno dne: ....................................

Sejmuto dne: .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Ladislav Novotný, Troskotovice č.p.265, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Jiří Novosád, Troskotovice č.p.328, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Jana Novosádová, Troskotovice č.p.328, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Ing. Petr Šoupal, Krásného č.p.1258/65, Židenice, 636 00 Brno 36
Ing. Karel Nečesal, Barvičova č.p.63/82, Stránice, 602 00 Brno 2
Milan Marušinec, Troskotovice č.p.286, 671 78 Jiřice u Miroslavi
František Horák, Troskotovice č.p.34, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Danuše Horáková, Troskotovice č.p.34, 671 78 Jiřice u Miroslavi
František Matal, Troskotovice č.p.42, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Eliška Matalová, Troskotovice č.p.42, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Petr Kavka, Troskotovice č.p.345, 671 78 Jiřice u Miroslavi
David Polčák, Troskotovice č.p.38, 671 78 Jiřice u Miroslavi
denice s.r.o., Panenská 24, 81103 Bratislava, Slovakia
Datová schránka:
Městys Troskotovice, Troskotovice č.p.18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: OVM, 39vbg8s
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
DS: PO, 3534cwz
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, DS: PO,
siygxrm
Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi, Jiřice u Miroslavi č.p.147, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: PO,
bw7cwkp
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449/3,
Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, k3nk8e7
Dotčené orgány:
Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice - Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice - Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice
– odbor kultury a památkové péče
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14, DS:
OVM, ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá Pole, 602
00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36
Ministerstvo obrany, Tychonova č.p.221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk

Č.j.: MUPO-47572/2017/SU/HRI

4z4

