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V Pohořelicích dne 13. září 2018
Oznámení o zahájení řízení
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 4.8.2018 žádost Obce Loděnice,
Loděnice 114, PSČ 671 15, IČ 002 93 083 o stavební povolení k vodnímu dílu
„Loděnice, obytný soubor na Malešovické U kaple, SO 102 Vodovod
a SO 103 Kanalizace splašková“
na pozemku parc.č. 3344/1, v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova.
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 výše uvedeného záměru a současně
nařizuje k projednání předložené žádostí ústní jednání na den
9.10.2018 (úterý) v 9:00 hodin
se srazem oprávněných účastníků řízení v zasedací místnosti OÚ Loděnice.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení a do
dokumentace záměru v kanceláři MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí, 1. patro, č. kanceláře
C233 v úřední dny tj. pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hod., po telefonické domluvě
i v jiném termínu.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
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
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zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které
překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Po termínu 9.10.2018 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší
správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po dni 12.10.2018. Zároveň do tohoto termínu vydání
rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3
správního řádu.
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.
Nechá - li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží k ústnímu jednání plnou moc, ve které
bude stanoven rozsah zmocnění.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav procházka
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně)
1. Obec Loděnice, Loděnice 114, PSČ 671 15
Další účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona (dle § 144 odst. 2 správního řádu
veřejnou vyhláškou)
2. vlastníci sousedních pozemků parc. č. 3341, 3342, 3344/3, 3344/4, 3344/5, 3344/7, 3344/8,
3344/16, 3344/17, 3344/18, 3344/25, 3344/41, 3344/42, 3344/43, 3344/44, 3344/45, 3344/46,
3344/47, 3344/48, 3344/49, 3344/50, 3344/51, 3344/52, 3344/53, 3344/54, 3344/55, 3344/56,
3344/57, 3344/58, 3344/59, 3344/60, 3344/61, 3344/62, 3344/63 a 3344/64, vše v k.ú.
Loděnice.
Další účastníci řízení podle § 109 písm. d) a f) stavebního zákona
3. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1
4. GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
6. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
7. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
8. Archeologický ústav, AVČR, Brno , v.v.i., Čechyňská č.p.363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2
Dotčené orgány (doporučeně), ostatní
9. Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská č.p.699, 691 23
Pohořelice
10. Městský úřad Pohořelice - Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská č.p.699, 691
23 Pohořelice
11. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno

12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4,
Černá Pole, 602 00 Brno
Č.j.: MUPO-44862/2018/ZP/TRR
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Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni
vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
1.
Město Pohořelice
2.
Obec Loděnice
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Města Pohořelice a Obce Loděnice 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:
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko odpovědné osoby:
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