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V Pohořelicích dne 14. ledna 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 24.8.2018 žádost Obce Pasohlávky,
Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky, IČ 00283461 v zastoupení na základě plné moci ze dne 8.2.2017
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ 46347488 o vydání stavebního
povolení ke stavbě vodního díla:
„Pasohlávky – východ, chatová osada, SO 02 – kanalizace splašková, SO 03 – dešťová
kanalizace“
v kraji Jihomoravském, obci obci Pasohlávky, k.ú. Pasohlávky na pozemcích parc.č. 4566/26,
5014/15, 5015/4, 5016/25, 5016/29, 5024/20, 5108, 5777/1.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.
Vodní dílo se skládá z následujících stavebních objektů:
SO 02 Splašková kanalizace
Systém odkanalizování části obce Pasohlávky (lokalita východ-chatová osada) je navržen jako
oddílný. Odpadní vody komunální budou odvedeny navrhovanou splaškovou kanalizací:
stoka PP
DN 250
S4
S5
celkem

délka
(m)
49,5
121,0
170,5

šachta DN 1000
(ks)
4
4
8

odbočky DN 150
(ks)
(m)
7
21,5
7
24,5
14
46,0

Stoka S5 se napojí na stávající splaškovou kanalizaci PP DN 300 mm v ulici směrem k Jacht
klubu a stoka S4 na nově navrženou splaškovou kanalizaci pro lokalitu 32 RD z PP DN 250 mm.
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SO 03 Dešťová kanalizace
Komunikace a přidružené zpevněné plochy chatové osady budou odkanalizovány do nově
navržené dešťové kanalizace:
stoka PP
DN 300
D6
celkem

délka
(m)
68,5
68,5

šachta DN 1000
(ks)
4
4

odbočky DN 150
(ks)
(m)
2
5,0
2
5,0

Stoka D6 bude napojena na nově navrženou dešťovou kanalizaci pro lokalitu 32 RD.
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad 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 příslušný 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 zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům.
Současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
7. února 2019 (čtvrtek) v 8:30 hodin,
se schůzkou účastníků řízení a dotčených orgánů v zasedací místnosti OÚ Pasohlávky.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení
v kanceláři MěÚ Pohořelice, OŽP 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. Připomínky a námitky k projednávané záležitosti
mohou podat nejpozději do skončení ústního jednání. Na námitky a připomínky podané později
nelze brát zřetel.
Nechá - li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží k ústnímu jednání plnou moc, ve které
bude stanoven rozsah zmocnění.
Jelikož předložená žádost neměla předepsané náležitosti dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, vodoprávní úřad vyzval žadatele v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, k jejich doplnění do 13.12.2018 a
současně řízení přerušil. Dne 12.12.2018 byly doklady doplněny:
 žádost o stavební povolení k vodním dílům ze dne 24.8.2018;
 plná moc ze dne 8.2.2017;
 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „Pasohlávky – východ, chatová
osada“ vypracované Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, č. zakázky
201804, datum 6.8.2018, projektant Ing. Luděk Chromík, ČKAIT – 1000647.
 situace v katastrální mapě;
 plán kontrolních prohlídek;
 seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby;
 souhlas pana Petra Samka se stavbou, jako vlastníka pozemku parc.č. 5024/20;
 souhlas paní Růženy Beranové se stavbou, jako vlastníka pozemku parc.č. 5014/10;
Č.j.: MUPO-2092/2019/ZP/VOL
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územní rozhodnutí č. 70/2017 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební
úřad č.j. MUPO-15682/2017/SU/TRM ze dne 11.10.2017;
souhlas Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad č.j. MUPO40697/2018/SU/DVJ ze dne 3.10.2018;
stanovisko správce povodí a správce VDNM Povodí Moravy, s.p., zn. PM35206/2018/5203/Čer ze dne 13.11.2018;
vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 718367/18 ze dne 10.9.2018;
vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. E7456-16275460 ze dne 20.9.2018;
souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu E.ON Česká republika, s.r.o., zn. S4032516280631 ze dne 18.10.2018;
stanovisko GridServices, s.r.o., zn. 5001789263 ze dne 10.9.2018;
souhlas Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. č.j. POZ-2018-004471 ze dne 15.10.2018;
souhlasné závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jmk, ev.č. HSBM-71-2278-8/1-OPST2018 ze dne 2.10.2018;
závazné stanovisko Městský úřad Pohořelice, OŽP, dle zákona o ochraně ZPF č.j. MUPO43737/2018/ZP/LAJ ze dne 2.10.2017;
závazné stanovisko Městský úřad Pohořelice, OŽP, dle zákona o odpadech, č.j. MUPO58978/2018/ZP/GAI ze dne 13.12.2018;
souhrnné vyjádření Městský úřad Pohořelice, OŽP č.j. MUPO-8964/2017/ZP/LAJ ze dne
19.4.2017;
souhrnné vyjádření Městský úřad Pohořelice, OŽP č.j. MUPO-45749/2017/ZP/FIE ze dne
5.10.2017;
závazné stanovisko Ministerstvo zdravotnictví, č.j. MZDR 44685/2018-2/OIS-ČIL-R ze dne
29.10.2018;

Vodoprávní úřad zajistil.
 výpisy z KN stavebních pozemků (ke dni 11.1.2019 a 14.1.2019);
 výpisy z KN sousedních pozemků (ke dni 11.1.2019).
Vyrozumění účastníků řízení:
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Pokud dotčený orgán, jehož
rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo připojené k žádosti o stavební
povolení a bylo získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k
navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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 anebo 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 výše 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 podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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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.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):
1. Obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
2. Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
3. Petr Samek, Petra Křičky 570, 675 71 Náměšť nad Oslavou
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
5. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
6. E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
7. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
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:
st.537, st.695, st. 805, st.807, st. 836, st.883, st.5016/12, st.5016/14, st.5016/16, st.5024/12,
st.5024/13, st.5029, st. 5024/16, st.5033, 5014/8, 5014/10, 5014/14, 5015/11, 5016/19, 5016/20,
5016/23, 5016/30, 5016/33, 5016/36, 5024/2
Dotčené orgány a ostatní (dodejky)
8. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno
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 zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 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
Pasohlávky.
Datum vyvěšení: .............................................
V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

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

........................................................................
razítko a podpis oprávněné osoby
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