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V Pohořelicích 16. března 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 07.02.2022 žádost od
ECenviconsult estate, s.r.o., Botanická 821/29, 602 00 Brno, IČO 06538525 o schválení
Kanalizačního řádu veřejné kanalizace obce Troskotovice v kraji Jihomoravském, obci
Troskotovice, k. ú. Troskotovice, č. h. p. 4-16-04-020, HGR 2241 Dyjsko-svratecký úval.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.
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 dále věcně příslušný
podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů oznamuje v souladu
s ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům.
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 10 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 po telefonické domluvě. V termínu nejpozději do 5 dnů po
uplynutí výše stanoveného termínu pro uplatnění námitek 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.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Účastníci řízení (dodejky):
1. ECenviconsult estate, s.r.o., Botanická 821/29, 602 00 Brno 2, DS: PO, r6ytpxh
2. Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, DS: OVM, 39vbg8s
3. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo, DS: PO, siygxrm
4. Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo 2, DS: PO_R, mfcan8a
5. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, DS: PO, m49t8gw
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
6. Producenti odpadních vod a vlastníci staveb v k. ú. Troskotovice, jejichž práva mohou být
rozhodnutím přímo dotčena.
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
7. Městský úřad Pohořelice
8. Úřad městyse Troskotovice
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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