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V Pohořelicích dne 10. srpna 2018
Oznámení o zahájení řízení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 1.8.2018 žádost společnosti
Vinofrukt, a.s., Kostelní 416, 691 85 Dolní Dunajovice, IČO 485 30 301 o stavební povolení
k vodnímu dílu:
„Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Drnholec a Troskotovice“
v kraji Jihomoravském, na pozemcích parc. č. 8103, 8097, 8106,8133 a 8256 v k.ú. Drnholec
a 1757, 2035, 2024, 2067 a 1941 v k.ú. Troskotovice..
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.
Nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatňovat závazná
stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
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 telefonické domluvě i v jiném termínu.

1z3

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívaní stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost.
Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná
součást.
Stavebník předloží vodoprávnímu úřadu:
Doklad o zaplacení správního poplatku vyměřený podle pol. č. 18 bod 1 odst. h) sazebníku
správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů, a to ve výši 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 2040000084, spec. symbolu 36956703,
nebo v pokladně Města Pohořelice.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav procházka
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně)
Vinofrukt, a.s., Kostelní 416, 691 85 Dolní Dunajovice, IČO 485 30 301
Účastníci vodoprávního řízení dle § 109 písm. c) a f) stavebního zákona (doporučeně)
Městys Troskotovice, Troskotovice č.p.18, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Městys Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec
E.ON ČR, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Další účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Troskotovice:, parc. č.: 2079, 2000, 2074, 2010, 2277, 2191,
2047, 2024, 1941, 2067, 2065, 2035, 2034, 2015, 2023, 2029, 2034, 2024, 2015, 1757, 2229, 1757,
2078/3, 2011, 2009, 2267, 2266, 2014, 2036, 2033, 2014, 2022, 2025, 2068, 2282, 2281, 2279,
2066, 2071, 2072, 2070, 2069, 2013 a 2012,
vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Vlasatice:, parc. č.: 8468 a 8387,
vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Drnholec:, parc. č.: 8257, 8255, 8135, 8134, 8096/1, 8107,
8133, 8000, 8259, 8258, 8256, 8140, 8136, 8124, 8106, 1869/44, 8097, 8112, 8254/1, 8111, 8137,
8132, 8001, 1869/8, 8100, 8101, 8104, 8123/1,8123/2, 8123/3, 8131,8130, 8125, 8126, 8127, 8128,
8129, 8096/2, 8102, 8105, 8108, 8116, 8117, 8118, 8119, 8109, 8110, 8113, 8114, 8120, 8121 a
8122.
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Dotčené orgány, ostatní (doporučeně)
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a SÚ
Město Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 00 Praha
Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni
vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
Městys Troskotovice, Troskotovice č.p.18, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Městys Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec
Obec Vlasatice, Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce města Pohořelice, městyse Troskotovice,
městyse Drnholec, a obce Vlasatice na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Potvrzení o zveřejnění (provedou město Pohořelice, Městys Troskotovice, Městys Drnholec a Obec
Vlasatice):
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko odpovědné osoby:
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