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V Pohořelicích dne 27. listopadu 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A
VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 14.11.2018 žádost Jihomoravského
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 70888337, v zastoupení na základě zřizovací
listiny ze dne 2.5.2016 Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 70932581, o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení a o jiné nakládání s povrchovými vodami k vodnímu dílu:
„III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, Dešťová kanalizace“
v kraji Jihomoravském, Obci Loděnice, v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova na pozemcích
parc.č. 637/1, 637/3, 3344/1, 3344/29. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku parc.č. 16/1.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a vodoprávní řízení ve výše
uvedené věci.
Vodní dílo se skládá z následujících stavebních objektů:
SO 302.1 Odvodnění silnice III/4133 (km 1,084-1,490) - dešťová kanalizace
Tento objekt řeší odvodnění komunikace v rozsahu rekonstruovaného úseku silnice III/4133.
Návrh stok je ovlivněn výškovou úpravou nivelety komunikace a možností zaústění do retenčně
vsakovacího systému. Poloha šachet je navržena do poloviny jízdního pruhu silnice tak, aby jejich
poklopy ve vozovkách byly situovány mimo stopy kol dopravních prostředků. V místech napojení
přípojek od navržených bodových a liniových odvodňovacích prvků rekonstruované silnice budou
na stoce vysazeny příslušné odbočky. V místech napojení přípojek od dešťových svodů z RD
budou vysazeny příslušné odbočky. Samotné přípojky nejsou součástí tohoto řízení. Součástí
objektu je zrušení části stávající dešťové kanalizace v místní komunikaci směr Malešovice.
(zaplněním potrubí PVC DN 300; 10,20 m popílkocementovou směsí)
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Stoka D2 (2.část) .................... PP SN12 .......... DN 400 ............... 12,70 m
PP SN12 .......... DN 300 ............... 108,00 m
PP SN12 .......... DN 250 ............... 73,00 m
Stoka D2-1 .............................. PP SN12 .......... DN 300 ............... 186,00 m
SO 302.2 Odvodnění silnice III/4133 (km 1,084 – 1,490) - retenčně-vsakovací objekt
Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh retenčně-vsakovacího objektu včetně části dešťové
kanalizace mimo rozsah rekonstruované silnice III/4133. Navržená kanalizace je vedena v místní
komunikaci směr Malešovice a částečně v nezpevněném terénu na pozemku parc.č. 3344/1, kde je
umístěný i navržený retenčně-vsakovací objekt. Retenčně-vsakovací objekt nahrazuje stávající
provizorní vsakovací jámu a projektovanou vsakovací jímku v rámci stavby „Obytný soubor Na
Malešovické u kaple“. Navržená kanalizace v tomto úseku nahrazuje stávající kanalizaci PVC
DN 300.
Retenčně-vsakovací objekt je navržen jako otevřená retenční nádrž se vsakováním přes
zatravněnou humusovou vrstvu, pod níž je vrstva hrubého kameniva. Je navržen nepravidelného
tvaru, dno je umístěné cca. 1,40 m nad HPV, navržený retenční objem je 180 m3.
Stoka D2 (1.část) .................... PP SN12 .......... DN 400 ............... 116,30 m
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako speciální stavební úřad 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 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 v souladu s ustanovení § 115
odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení společného
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Speciální stavební úřad u projednání žádosti v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští
od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky
a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. C 238, Městského úřadu
Pohořelice, odboru životního prostředí v úřední dny tj. Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00, ostatní
dny po telefonické domluvě na telefonu 519 301 363. Dnem následujícím po uplynutí stanoveného
termínu pro uplatnění námitek začíná běžet 5-ti denní lhůta pro vyjádření se k podkladům
rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
 žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami ze dne 12.11.2018;
 žádost o vydání společného povolení ve společném řízení ze dne 12.11.2018;
 zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje ze dne 2.5.2016;
 3 x projektová dokumentace pro společné povolení vodního díla „III/4133 a III/3967 Loděnice
- průtah, Dešťová kanalizace“ vypracované Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, Minská
18, 616 00 Brno, č. zakázky 21 7112 0101, archivní č. 007112/18/2, datum 02/2018,
zodpovědný projektant Ing. Jana Hanzalová, ČKAIT – 1006039.
 situace v katastrální mapě;
 plán kontrolních prohlídek;
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hydrogeologická rešerše vypracovaná odborně způsobilou osobou v inženýrská geologii a
hydrogeologii RNDr. Ing. Jiří Varvařovský, č. 1880/2004 ze dne 01/2018;
souhlas obce Loděnice se stavbou, jako vlastníka pozemků parc.č. 16/1, 3344/1, 3344/29;
stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn. PM017433/2018-203/Ou ze dne 3.5.2018;
geodetické zaměření od úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Ing. Jan Klecker,
z 11/2017, zak. Číslo 2018-041;
vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 561395/18 ze dne 14.3.2018;
vyjádření České radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/186301/2018 ze dne 24.1.2018;
vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. M40715-16228161 ze dne 22.1.2018;
souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu E.ON Servisní, s.r.o., zn. M40715-16238891
ze dne 3.4.2018;
stanovisko GridServices, s.r.o., zn. 5001686424 ze dne 10.4.2018;
vyjádření Dial Telecom, a.s., zn. CR562266 ze dne 13.2.2018;
vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E02901/18 ze dne 22.1.2018;
vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 180122-142567940 ze dne 22.1.2018;
vyjádření Itself, s.r.o.č.j. 18/000320 ze dne 5.2.2018;
závazné stanovisko Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, SpMO 2667-113/20181150 ze dne 19.2.2018;
vyjádření ČEPS, a.s., zn. 0000018588 ze dne 22.1.2018;
vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn. 733/18/OVP/N ze dne 22.1.2018;
vyjádření Optiline a.s., zn. 1411800210 ze dne 22.11.2018;
vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s., zn. 1311800217 ze dne 22.1.2018;
vyjádření Sitel, spol s r.o., zn. 1111800396 ze dne 22.1.2018;
sdělení Čepro, a.s., sp.zn. 4216/18 ze dne 23.1.2018;
vyjádření MERO ČR, a.s., č.j. 2018/01/12718 ze dne 23.1.2018;
stanovisko Vodárenská akciová společnost, a.s., poř. Č. 570/2018-SG ze dne 29.3.2018;
závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jmk, ev.č. HSBM-71-227-2/1-OPST-2018 ze dne
13.4.2018;
sdělení Krajská hygienická stanice Jmk se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 15164/2018/BM/PRAV
ze dne 21.3.2018;
rozhodnutí Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, č.j. MUPO-25984/2018/OD/SAM ze dne
21.6.2018;
závazné stanovisko Městský úřad Pohořelice, OŽP, dle zákona o odpadech, č.j. MUPO17428/2018/ZP/GAI ze dne 19.4.2018;
závazné stanovisko Městský úřad Pohořelice, OŽP,dle zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu, č.j. MUPO-42492/2018/ZP/LAJ ze dne 12.9.2018;
koordinované závazné stanovisko Městský úřad Pohořelice, č.j. MUPO-13608/2018/ZP/LAJ ze
dne 17.9.2018;
závazné stanovisko Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, SpMO 2667-219/20181150 ze dne 20.3.2018;
vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č.j. JMK 64 162/2018
ze dne 3.5.2018;
vyjádření Archeologický ústav AV ČR, zn ARUB/1572/18 ze dne 14.3.2018.

Vodoprávní úřad zajistil.
 výpisy z KN stavebních pozemků (ke dni 26.11.2018);
 výpisy z KN sousedních pozemků (ke dni 27.11.2018 a 28.11.2018).
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Vyrozumění účastníků řízení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním
a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu,
v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim
správní orgán informace o řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu. Dále mají
právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k pokladům rozhodnutí, popř. navrhnout jejich doplnění.
Účastníci řízení si mohou k zastupování zvolit zmocněnce v souladu s ustanovením § 33 správního
řádu. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí s přesně stanoveným
rozsahem zmocnění. Plná moc bude založena do spisu, jako jeho nedílná součást.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost.
Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba
dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené
lhůtě, jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):
1. Jihomoravský kraj v zastoupení Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
2. Obec Loděnice, Loděnice 114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
4. E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
5. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
6. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
Účastníci řízení se podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
25/2, 26, 30/1, 30/4, 32, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 40, 41, 44, 45/1, 45/3, 45/12, 46/1, 46/2, 46/3,
50/2, 50/3, 53, 54, 59, 60, 65, 66, 70/1, 70/3, 70/4, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81/1, 81/2, 636, 3060/2,
3060/4, 3060/5, 3060/7, 3060/8, 3061/1, 3061/2, 3344/3, 3344/4, 3344/5, 3344/7, 3344/8, 3344/9,
3344/10, 3344/16, 3344/17, 3344/18, 3344/25, 3344/28, 3344/34, 3344/44, 3344/49, 3344/50,
Dotčené orgány a ostatní (dodejky)
7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno
8. Městský úřad Pohořelice Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
9. Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
10. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
11. Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha
12. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den je posledním
dnem oznámení.
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Pohořelice a Obecního úřadu
Loděnice.

Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

........................................................................
Razítko a podpis oprávněné osoby
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