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V Pohořelicích 24. ledna 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle
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, dále věcně příslušný
podle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
vodoprávním řízení přezkoumal žádost, kterou dne 23.09.2021 podal
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013
v zastoupení na základě plné moci ze dne 09.03.2021 AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o., Kapusty
291/27,690 06 Břeclav, IČO 60710063 (dále jen „žadatel“) a na základě provedeného řízení:
I.
schvaluje stavební záměr
podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona spočívající v umístění
a povolení stavby vodního díla:
„Miroslavka, Troskotovice, úprava toku v ř. km 4,300 – 5,525“
na pozemcích parc. č. 1576, 1577, 1578, 1580, 1581, 1582, 1595, 1596/1, 1596/3, 1597/1, 2586 v
k. ú. Troskotovice, obci Troskotovice, kraji Jihomoravském.
Situace v území:
Záměr se nachází mimo zastavěné území, ve stabilizované ploše WT – vodní toky, Kp – krajinné
zeleň a návrhové ploše W2, W2, Wr – plochy revitalizace. Záměr je dále dotčen vymezeným
lokálním biokoridorem. Plochy W2 a W3 překrývají v dotčeném území plochu Kp a tvoří tedy i
překryvnou funkci nad stávajícím využití. Záměr je v souladu s platným územním plánem
Troskotovice.

Místo záměru:
název kraje ...................................................................................................................... Jihomoravský
název obce ........................................................................................................................ Troskotovice
katastrální území .............................................................................................................. Troskotovice
pozemky parc. číslo ....... 1576, 1577, 1578, 1580, 1581, 1582, 1595, 1596/1, 1596/3, 1597/1, 2586
orientační určení polohy (souřadnice X,Y) ..............................začátek 1 189 794.3931, 613 311.6525
................................. konec 1 189 671.5890, 614 507.9917
číslo hydrologického pořadí .............................................................................................. 4-16-04-020
oblast povodí................................................................................................................................... Dyje
vodní tok .................................................................................................. Miroslavka (IDVT 10206151)
říční km ............................................................................................................................. 4,300 – 5,525
záplavové území .................................................................... vodního toku Miroslavka (nevyhlášené)
ochranné pásmo ........................... II. stupně přírodního léčivého zdroje minerálních vod Pasohlávky
Popis stavebního záměru:
Dokumentace řeší úpravu koryta toku Miroslavka v úseku intravilánu městyse Troskotovice v ř. km
4,300 – 5,525. Jedná se o jednoduchou stavbu, která není členěna na stavební objekty, neobsahuje
technologická zařízení. Úsek začíná v místě plánované ČOV a končí pod hrází Troskotovického
horního rybníka. Současné koryto je lichoběžníkového tvaru o šířce dna cca 1 m, sklonu svahů
1:1,5, není opevněno (vyjma úseků pod konstrukcemi mostů a v celé délce silně zarůstá rákosinami
a náletovými dřevinami. Při vypouštění rybníka nebo přívalových srážkách je silně zanášeno
jemnými sedimenty, čímž dochází k vybřežování vody na okolní pozemky v intravilánu městyse.
Oprava koryta v ř. km 4,300 – 4,8664
Oprava bude provedena v trase stávajícího koryta. Příčný profil koryta bude upraven na jednotný
tvar. Šířka dna bude 1,50 m, dno bude dostředně spádováno. Sklon svahů bude 1:2. Dno a svahy
budou na výšku 0,60 m opevněny rovnaninou z lomového kamene. Svahy nad opevněním osety
travní směsí.
Oprava koryta v ř. km 5,1745 – 5,525
Oprava bude provedena v trase stávajícího koryta. Příčný profil koryta bude upraven na jednotný
tvar. Šířka dna bude 1,50 m, dno bude dostředně spádováno. Sklon svahů bude 1:2. Dno a svahy
(vyjma úseku ř. km 5,1745 – 5,185) nebudou opevněny. Šířka dna v úseku ř. km 5,4902 – 5,525
bude 1,0 m.
Oprava koryta v ř. km 4,8664 – 5, 1745
Koryto, nebo jeho část, bude v tomto úseku zasypáno a bude nahrazeno novým upraveným
korytem. Trasa nového upraveného koryta bude meandrovitá. Celková délka upraveného koryta
bude 339,50 m. Příčný profil koryta bude upraven na jednotný tvar. Šířka dna bude 1,50 m, dno
bude dostředně spádováno. Sklon svahů bude 1:2. Dno a svahy budou na výšku 0,60 m opevněny
rovnaninou z lomového kamene. Svahy nad opevněním budou osety travní směsí. Terén vně
koryta bude nespádován směrem ke korytu.
Odstranění stromových porostů náletových dřevin
V rámci stavby budou odstraněny větve stromů, stromové porosty a náletové křoviny (včetně
kořenového systému) zasahující do průtočného profilu a bránící řádnému provedení díla.
Dopravní řešení
Přístup ke korytu je po místních zpevněných a nezpevněných komunikacích a dále v rámci 6 m
manipulačního pruhu podél břehů koryta. Povrch manipulačních pruhů jev současnosti zatravněn,
případně zemědělsky využíván.
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Údaje o předmětu rozhodnutí:
Povolovaná vodní díla ............................................................................... úprava koryta vodního toku
Min. zůstatkový průtok ....................................................................................................... nestanoven
Délka dotčeného vodního toku ............................................................................................... 1,225 km
Účel stavby .................................................................................................................... stabilizace toku
II.
stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby
podle § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném
řízení, kterou vypracoval Ing. Milan Bartolšic, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby ČKAIT – 1002273, AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o., Kapusty 291/27,690 06 Břeclav, IČO
60710063, březen 2021. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., GasNet,
s. r. o., EG.D, a. s., CETIN a. s., Rybníkářství Pohořelice, a. s., panu Kolmanovi a městysi
Troskotovice předem termín zahájení stavby. Vodoprávnímu úřadu dále název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí
stavebník neprodleně vodoprávnímu úřadu.
3. Vedení podzemních a nadzemních sítí, se kterými se bude navržená stavba křížit, popřípadě se
kterými bude vedena v souběhu, musí být vytyčena. Vytyčení bude objednáno u vlastníka
konkrétní sítě před zahájením prací.
4. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených
kontrolách bude sepsán písemný záznam.
5. Před zahájením prací bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení havarijní plán pro
provádění záměru.
6. Před zahájením prací bude vypracován povodňový plán pro realizaci stavby a bude potvrzen
souhlas s povodňovým plánem městyse Troskotovice.
7. Při provádění vodního díla musí být dodrženy podmínky dotčených orgánů:
- Archeologický ústav AV ČR, vyjádření zn. ARUB/7874/2021 DS z 05.11.2021:
 Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území je chráněno jako veřejný
zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území
s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů,
apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž
vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
 Za standartních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu
zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně
se stavební činností.
 Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický
výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu
úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby
nález nebyly poškozeny nebo zničeny.
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Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, závazné stanovisko
orgánu územního plánování č. j. MUPO-32400/2021/SU/BRP z 11.08.2021:
 stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací, která byla přílohou žádosti
o vydání závazného stanoviska.
- Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, závazné stanovisko orgánu
odpadového hospodářství č. j. MUPO-26516/2021/ZP/LAJ z 22.07.2021:
 Před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí předloží stavebník
Městskému úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí doklady o převzetí odpadů,
vystavené provozovatelem zařízení určeného k nakládání s těmito odpady, v souladu
s údaji uvedenými ve schválené projektové dokumentaci.
- Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dle lesního zákona
č. j. MUPO-38022/2021/ZP/PRV z 02.09.2021:
Souhlas k realizaci záměru do vzd. 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL) parc. č. 1684, 1685, 1687, 1688/1, 1688/2, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694,
1695, 1696 a 1697:
 Mechanismy používané při přípravě území musí být zajištěny tak, aby nedošlo k úniku
ropných látek do půdy nebo do vody.
 Na výše uvedených lesních pozemcích nebude ukládán žádný materiál v souvislosti
s prováděnými pracemi a lesní pozemky nebudou stavbou dotčeny.
 Výkopové práce musí být vedeny co nejšetrněji ke kořenovým systémům okolních dřevin.
 Odstraňování dřevin rostoucích na lesních pozemcích je zakázáno.
8. Při provádění vodního díla musí být dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 Rybníkářství Pohořelice, a. s. – stanovisko z ústního jednání zapsané v protokolu:
 Požadujeme min. 14 dní předem informovat o zahájení stavby z důvodu výlovu rybníka
Troskotovický horní (navýšení průtoku vody v korytě z důvodu vypouštění).
 Václav Kolman (pozemek parc. č. 1604) – stanovisko z ústního jednání zapsané v protokolu:
 Informovat o zahájení stavby a vstupy na pozemek.
 Městys Troskotovice – stanovisko z ústního jednání zapsané v protokolu:
 Požadujeme min. 14 dní předem informovat o zahájení stavby.
 GasNet, s. r. o. v zast. GasNet Služby, s. r. o., stanovisko zn. 5002446187 z 09.09.2021:
 Opravou koryt nesmí dojít ke snížení krytí plynovodu. Při čištění nesmí dojít k přemístění
nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, trasové uzávěry).
V případě odkrytí plynovodu kontaktujte pracovníka, který prováděl vytyčení plynovodu.
Pálení hořlavého odpadu požadujeme provádět alespoň 10 m od plynovodu.
 Při realizaci je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od
obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní
stavby, prováděna skládka materiálu. Veškeré práce budou prováděny v OP výhradně
ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný
provoz plynárenského zařízení.
 Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem OP a podmínkami.
 Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
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Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie
atd.) na telefon 1239.
 Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a
plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky,
je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními
přípojkami.
 Plynárenské zařízení budou po kontrole řádně podsypány a obsypány těženým pískem,
bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
 Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách,
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále
přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
 E.GD, a. s., souhlas zn. R32309-27038647 z 12.07.2021 a vyjádření M40715-26124251
z 22.06.2021:
 Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení
distribuční soustavy.
 Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do
všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem
přímo v terénu (zejména křížení, souběhy).
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 Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho

poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami dle
pokynů technika EGD.
 Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím
zahájením konzultována s příslušným správce zařízení.
 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení. Vypnutí
objednejte min. 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10.
Dne předchozího měsíce.
 Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle
Nonstop linky EGD 800 22 55 77.
 Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo
k narušení jejich stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak
ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
 Vodárenská akciová společnost, a. s., stanovisko č. j. 1241/2021-SG z 23.09.2021:
 Po ukončení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu a provést
kontrolu ovladatelnosti armatur a osazení poklopů vodovodních armatur včetně
ovladatelnosti identifikačního vodiče.
 Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
 Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a
upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného
nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití
pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo
k poškození zařízení v naší správě.
 Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti poškození. Případné poškození neprodleně
oznámit VAS.
 Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
 Při realizaci nutno dodržet standardy VAS divize Znojmo.
 CETIN, a. s., vyjádření č. j. 704975/21 z 25.06.2021:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. V průběhu výstavby budou dodrženy
všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti uvedené ve vyjádření č. j. 704975/21
z 25.06.2021.
9. Vodoprávní úřad bude zván ke kontrolním prohlídkám stavby dle předloženého plánu
kontrolních prohlídek
10. Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2024.
11. Vodní dílo může být užíváno pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013
Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, IČO 00637637
Odůvodnění
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 23.09.2021 od Povodí Moravy,
s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno v zastoupení na základě plné moci AQUA CENTRUM Břeclav,
s. r. o., Kapusty 291/27,690 06 Břeclav žádost o vydání společného územního rozhodnutí
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a stavebního povolení k vodnímu dílu Miroslavka, Troskotovice, úprava toku v ř. km 4,300 – 5,525.
Dnem podání žádosti bylo vodoprávní řízení zahájeno.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l odst. 2 stavebního zákona a
dalšími doklady:
 plná moc (Povodí Moravy, s. p. – AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o.);
 3 x projektová dokumentace pro vydání společného povolení vodního díla „Miroslavka,
Troskotovice, v ř.km 4,300 – 5,525, úprava toku“ vypracovaná Ing. Milanem Bartolšicem,
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1002273, AQUA CENTRUM
Břeclav, s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČO 60710063, březen 2021.
 situace v katastrální mapě 1:2000;
 plán kontrolních prohlídek stavby;
 EG.D, a. s. – vyjádření o existenci zn. M40715-26124251 z 22.06.2021;
 EG.D, a. s. – souhlas se stavbou v OP zn. R32309-27038647 z 12.07.2021;
 CETIN, a.s. - vyjádření č. j. 704975/21 z 25.06.2021;
 GasNet, s. r. o. zastoupená Gas Net služby, s. r. o. - stanovisko zn. 5002446187 z 09.09.2021;
 Vodárenská akciová společnost, a. s. – stanovisko č.j. 2772/15/21 z 23.09.2021;
 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – informace ze dne 02.09.2021;
 Městský úřad Pohořelice – koordinované závazné stanovisko pro společné územní a stavební
řízení č. j. MUPO-26516/2021/ZP/LAJ z 22.07.2021;
 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad – závazné stanovisko
orgánu územního plánování č. j. MUPO-32400/2021/SU/BRP z 11.08.2022;
 Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí - závazné stanovisko dle zákona o lesích
č. j. MUPO-38022/2021/ZP/PRV z 02.09.2021
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – vyjádření č. j. JMK
134 724/2021 z 15.09.2021;
 Městys Troskotovice – vyjádření ze dne 29.06.2021;
 Povodí Moravy, s. p. - stanovisko správce povodí a správce vodního toku zn. PM29127/2021/5203/Mi ze 14.07.2021;
 protokol o zkoušce, vzorek č. 1382/21 z 19.04.2021 – sediment z koryta toku Miroslavka;
 Souhlas vlastníka pozemku vyznačený na situaci – Městys Troskotovice;
 Souhlas vlastníka pozemku – Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s. r. o.;
 Souhlas vlastníka pozemku se vstupem – LP develop s. r. o., Dajána Ondrůšková, Růžena
Hovořáková, Marek Renner, Státní pozemkový úřad, Pavel Herko, David Pospíšil, Tomáš
Zeleňák, Václav Kolman, Jiří Novosád, Jana Novosádová, Ladislav Novotný.
Vodoprávní úřad zajistil:
 výpis z KN stavebních pozemků (ke dni 01.11.2021, 03.11.2021);
 výpisy z KN sousedních pozemků (ke dni 03.11.2021).
V rámci vodoprávního řízení se vyjádřili:
 Archeologický ústav AV ČR - vyjádření zn. ARUB/7874/2021 DS z 05.11.2021;
 Rybníkářství Pohořelice a.s., p. Kolman, městys Troskotovice – stanovisko na ústním jednání
zapsané v protokolu.
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Na základě ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad
zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č. j. MUPO47222/2021/ZP/VOL z 05.11.2021 kterým současně nařídil na 02.12.2021 ústní jednání spojené
s ohledáním na místě s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popřípadě důkazy k projednané záležitosti nejpozději při ústním jednání, jinak
že k nim nebude přihlédnuto. O výsledku jednání byl sepsán protokol č. j. MUPO51638/2021/ZP/VOL.
V rámci správního řízení bylo zjištěno:
a) Projektová dokumentace byla zpracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby Ing. Milanem Bartolšicem, ČKAIT 1002273, AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o., Kapusty
27, 690 06 Břeclav, IČO 60710063, březen 2021.
b) Orgán územního plánování MěÚ Pohořelice vydal souhlasné závazné stanovisko č. j. MUPO32400/2021/SU/BRP z 11.08.2021.
c) Dle správce povodí je projednávaný záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem
povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje možný, protože lze předpokládat, že záměrem
nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Lze teda předpokládat, že záměr
vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
d) Záměr je umístěn v ochranném pásmu II. stupně přírodního léčivého zdroje minerálních vod
Pasohlávky, které bylo stanovené rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, českého
inspektorátu lázní a zřídel č. j. ČIL-62-442-21.10.1996/4522 z 25.10.1996. Žádost nebyla
doložena závazným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví, neboť vodoprávní úřad vykonává
jeho přenesenou působnost podle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb.,
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění pozdějších předpisů v ochranných pásmech zdrojů, jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá
voda a bylo by neúčelné vydávat v téže věci závazné stanovisko sám pro sebe. Vodoprávní
úřad zjistil, že podmínky ochrany přírodního léčivého zdroje minerálních vod Pasohlávky
nebudou záměrem dotčeny.
e) Záměr se nachází v korytě drobného vodního toku Miroslavka (IDVT 10206151), což je spojeno
se zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody. Proto má stavebník povinnost vypracovat
havarijní plán a předložit jej ke schválení vodoprávnímu úřadu před zahájením prací.
f) Záměr se nachází v korytě drobného vodního toku Miroslavka, tedy v záplavové území tohoto
vodního toku (§ 66 odst. 5 vodního zákona), proto musí mít vlastník stavby vypracovaný
povodňový plán pro realizaci stavby a jeho soulad potvrzený s povodňovým plánem městyse
Troskotovice od úřadu městyse Troskotovice.
g) Vodoprávní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji
s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy
chráněné vodním zákonem ani stavebním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad posoudil stavbu z hledisek uvedených v § 90 stavebního
zákona a zjistil její soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, na veřejnou dopravní nebo
technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených
ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky,
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popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto
zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
h) Dle dotčeného orgánu podle zákona o dopadech je způsob využití nebo odstranění stavbou
vzniklých odpadů, uvedený v projektové dokumentaci záměru, v souladu s povinnostmi
vyplývajícími ze zákona o odpadech, zohledňuje hierarchii způsobů nakládání s odpady podle
§ 3 odst. 2 zákona o odpadech a je v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Jihomoravského kraje.
i) Vypořádání s námitkami a důkazy účastníků řízení:
Požadavky dotčených orgánů a podmínky účastníku řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí kromě těch, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních
předpisů a těch, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
j) Vypořádání se stanovisky dotčených orgánů a s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům
rozhodnutí: účastníci se k podkladům nevyjádřili a dotčené orgány stanoviska neuplatnili.
Dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje, že:
 Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též
dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého
stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
 Stavba nesmí být zahájena dřív, než toto povolení nenabude právní moci.
 Před zahájením stavby je stavebník povinen dle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona umístit
na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do
vydání kolaudačního souhlasu nebo označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.
 Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli
zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku
i šetrnost k sousedovi.
 Stavebník je povinen zajistit na stavbě nebo staveništi, aby byla k dispozici ověřená
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě její kopie.
 Provádět stavbu může podle ustanovení § 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněným
stavbyvedoucím. Stavebník nesmí provádět stavbu vodního díla svépomocí.
 Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce technických zařízení při
stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby,
doporučujeme alespoň 30 dnů, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na
dotčeném území (formuláře na http://arub.cz/informace-prostavebníky/index.html). Výzkum je
prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV
ČR nebo oprávněnou organizací.
 Stavebník je povinen zajistit bezpečnost osob a majetku a na svůj náklad provést opatření proti
škodám způsobeným pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním atd.
z PUPFL (§22 odst. 1 lesního zákona).
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 Podle ust. § 13 odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněn pouze provozovatel
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodník s odpady
s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Tyto informace lze ověřit např. v informačním
systému https://isoh.mzp.cz/.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru
životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha rozhodnutí: situační výkres širších vztahů
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Rozdělovník:
Účastníci územního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu tj. dle § 85 stavebního zákona
(dodejky):
1. Povodí Moravy, s. p. v zastoupení AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 291/27, Charvátská
Nová Ves, 690 06 Břeclav 6, DS: PO, x36tmz9
2. Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: OVM, 39vbg8s
3. EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu
4. Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s. r. o., Jiřice u Miroslavi 171, 671 78 Jiřice
u Miroslavi, DS: PO, bw7cwkp
5. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
6. LP develop s. r. o., Říčky 123, 664 83 Domašov u Brna, DS: PO, dg8kysi
7. Růžena Hovořáková, Troskotovice 287, 671 78 Jiřice u Miroslavi
8. Marek Renner, Troskotovice 298, 671 78 Jiřice u Miroslavi
9. Dajána Ondrůšková, Troskotovice 332, 671 78 Jiřice u Miroslavi
10. Pavel Herko, Troskotovice 62, 671 78 Jiřice u Miroslavi
11. David Pospíšil, Chelčického 775/4, 669 02 Znojmo 2
12. Ladislav Novotný, Troskotovice 265, 671 78 Jiřice u Miroslavi
13. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, DS: PO, siygxrm
14. GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
15. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
16. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
DS: PO, k3nk8e7
17. Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice, DS: PO, 9zsf5zq
Účastníci územního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu tj. dle § 85 stavebního zákona se
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (veřejnou
vyhláškou):
18. parc. č. 123/2, 189/2, 207/1, 229/2, 229/41, 229/53, 249, 250, 252, 254/1, 254/2, 256/1,
256/2, 258/1, 266/1, 267/1, 267/2, 267/3, 273/3, 274, 275, 276, 366/8, 368/8, 368/29,
368/50, 1130/6, 1174/10, 1521, 1562, 1563, 1564, 1565, 1572, 1573, 1574, 1575, 1583, 1585,
1586, 1588, 1590, 1591, 1593, 1594, 1597/2, 1598/1, 1598/2, 1599, 1600, 1601/1, 1601/2,
1601/3, 1602, 1607/1, 1607/2, 1616/1, 1616/2, 1617/1, 1617/2, 1619/15, 1619/16, 1619/17,
1622/1, 1623, 1624, 1625, 1626, 1687, 1688/1, 1688/2, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 2582,
2583, 2585, 2587/1, 2588/1, 2588/2, 2595, 2596, 2597, 2600, 2603 v katastrálním území
Troskotovice.
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu tj. dle § 109 písm. a) až d) stavebního
zákona (dodejky):
19. Povodí Moravy, s. p. v zastoupení AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 291/27, Charvátská
Nová Ves, 690 06 Břeclav 6, DS: PO, x36tmz9
20. Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: OVM, 39vbg8s
21. EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu
22. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, DS: PO, siygxrm
23. GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
24. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
25. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
DS: PO, k3nk8e7
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26. Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice, DS: PO, 9zsf5zq
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, tj. dle § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí (veřejnou vyhláškou):
27. parc. č. 123/2, 189/2, 207/1, 229/2, 229/41, 229/53, 266/1, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 272/1,
273/3, 274, 275, 276, 366/8, 368/8, 368/29, 368/50, 1174/10, 1521, 1562, 1563, 1564, 1565,
1572, 1573, 1574, 1575, 1583, 1585, 1586, 1588, 1590, 1591, 1593, 1594, 1597/2, 1598/1,
1598/2, 1599, 1600, 1601/1, 1601/2, 1601/3, 1602, 1603, 1604, 1618, 1619/8, 1619/14,
1620/2, 1621, 1622/2, 1687, 1688/1, 1688/2, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 2582, 2583,
2584, 2585, 2587/1, 2588/1, 2588/2, 2589, 2592, 2593, 2595, 2596, 2597, 2600, 2603
v katastrálním území Troskotovice.
Dotčené orgány a ostatní (dodejky):
28. Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí – lesy
29. Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad – územní plánování
30. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, DS: PO_R, xnjf5zy
31. Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
Na vědomí:
32. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (dodejky):
33. Úřad městyse Troskotovice
34. 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 a Úřadu městyse
Troskotovice.
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