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V Pohořelicích 20. dubna 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 02.04.2020 žádost, kterou podalo
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ 00283509 v zastoupení Jiřím Třináctým
DiS, Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČ 75705273 o vydání společného povolení ve společném řízení
ke stavbě vodního díla:

„Pohořelice – ul. Šumická, přeložka vodovodu“
v kraji Jihomoravském, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou na pozemcích parc. 245/1, 277 a 282.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.
Jedná se o přeložku vodovodu od připojení na dosavadní vodovodní potrubí PVC prof. 160 mm
v ul. Šumická po připojení na dosavadní vodovodní potrubí LT DN 100v místě dosavadního uzlu
v ul. Rybářská v délce 129 m z materiálu PE100RC, SDR17, prof. 110x6,6 mm (+ 2 podzemní
hydranty) pro účel vybudování nových řadových garáží v lokalitě ul. Šumické.
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 (správní řád) 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 ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a vodoprávního
řízení pro výše uvedenou stavbu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Jelikož jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, vodoprávní úřad upouští podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání
na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního
řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší
vodoprávní úřad určuje lhůtu do 15 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy mohou dotčené
orgány uplatňovat závazná stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy, jinak k nim
nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení
v kanceláři C238 MěÚ Pohořelice, OŽP. V termínu nejpozději do 5 dnů po uplynutí výše uvedené
lhůty mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz. § 36 odst. 3
správního řádu. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami
opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení.
K podaným žádostem bylo předloženo:
 plná moc;
 projektová dokumentace pro vydání společného povolení vypracovaná Jiřím Třináctým, DiS
autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1004184;
 situace v katastrální mapě;
 plán kontrolních prohlídek;
 seznam pozemků dotčených prováděním stavby;
 seznam pozemků sousedících s prováděním stavby;
 Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, č.j. MUPO-629/2020/ZP/LAJ ze dne
24.03.2020, Koordinované závazné stanovisko;
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, e-mailová komunikace
k platnosti Závazného stanoviska č.j. KHSJM 00550/2020/BO/HOK ze dne 10.01.2020,
Souhlasné Závazné stanovisko;
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno, ev. č. HSBM-6-4-10/1-OPST-2020 ze dne
21.01.2020, Souhlasné Závazné stanovisko;
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, sbor ochrany územních zájmů Praha, sp. zn.
97722/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 14.01.2020. Souhlasné závazné stanovisko, nedojde ke
střetu;
 Povodí Moravy, s.p., č.j. PM-241/2020/5203/Kol ze dne 09.01.2020, Souhlasné stanovisko;
 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., č.j. VYJ-2020-700-000120 ze dne 21.01.2020, souhlasné
vyjádření ;
 E.ON Distribuce, a.s., zn. E7456-26023632 ze dne 10.01.2020, Vyjádření o existenci zařízení
distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.;
 E.ON Distribuce, a.s., zn.S40325-27010043 ze dne 04.03.2020, Vyjádření k žádosti o souhlas se
stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.;
 Itself s.r.o., č. 19/005101, ze dne 04.11.2019, vyjádření k ke spojenému územnímu
a stavebnímu řízení, nedojde ke střetu;
 GridService, s.r.o. Brno, zn. 5002059693, ze dne 14.01.2020, souhlasné stanovisko a vyjádření
k existenci inženýrských sítí;
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s Praha (CETIN) č.j. 845072/19 ze dne 27.12.2019,
souhlas a vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací;
 Twistnet s.r.o., potvrzení e-mail ze dne 04.03.20 , nedojde ke střetu;
Vodoprávní úřad zajistil:
 Výpisy z KN stavbou dotčených parcel.
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Vyrozumění účastníků řízení:
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.
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.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 94k odst. a) stavebního zákona :
1. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, v zastoupení
Jiřím Třináctým DiS, Za Bankou 4, 690 02 Břeclav
Účastníci řízení dle § 94k odst. b) stavebního zákona
2. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Účastníci řízení dle § 94k odst. d) stavebního zákona :
3. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 01 České Budějovice,
DS: nf5dxbu
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, DS: qa7425t
5. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, DS: jnnyjs6
6. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, DS: gnugxza
Účastníci řízení dle § 94k odst. e) stavebního zákona :
7. Vlastníci pozemků parc.č. 150/2, 281, 218 až 244, 283/33, 283/1, 317.
Dotčené orgány a ostatní:
8. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, DS: m49t8gw
9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno, DS: ybiaiuv
10.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00
Brno, DS: jaaai36
11.Městský úřad Pohořelice, Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
1. Městský úřad Pohořelice
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. Patnáctý den
je posledním dnem oznámení.
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Pohořelice
Datum vyvěšení: .............................................

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

V elektronické podobě zveřejněno od: ...............................................
……………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby

Čj.: MUPO-33639/2020/ZP/TRR

4z4

