Městský úřad Moravský Krumlov
odbor výstavby a územního plánování
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
SZn. SMUMK 10691/2017 VÚP/EL
Č.j.MUMK 11917/2017
Vyřizuje: Bc. Soňa Elis

telefon: 515300754
fax: 515300759
E-mail: eliss@mkrumlov.cz
V Moravském Krumlově dne 22.6.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
o umístění stavby
Dne 1.6.2017 podala Obec Jezeřany-Maršovice, se sídlem Jezeřany-Maršovice 1, 671 75
Loděnice u Moravského Krumlova , IČ: 00292931, zastoupené společností Vodárenská akciová
společnost, a.s., Divize Znojmo, se sídlem Kotkova 20, 670 25 Znojmo, IČ: 49455842, žádost o
vydání rozhodnutí o umístění stavby „Obec Jezeřany-Maršovice, rozšíření splaškové kanalizace –
lokalita „Péra“ a Místní komunikace – lokalita „Pérka“, Jezeřany-Maršovice“ na pozemku p.č.
1491/1 v k.ú. Jezeřany.
Popis stavby:
Rozšíření splaškové kanalizace
Splašková kanalizace je navržena z materiálu PP SN10 DN 250 o celkové délce 192,50 m. Splašková
kanalizace se skládá ze stok A-E.1 - PP SN10 DN 250 o délce 113,90 m a ze stoky A-F.1.1 - PP SN10
DN 250 o délce 78,60 m. Stoky se napojují na stávající kanalizaci v místě revizních šachet, u kterých
se předpokládá zhotovení nových den, tzn. rozebrání šachet, osazení (zhotovení) nového dna s
následným opětovným složením šachet do původní podoby.
V místě napojení stoky A-E.1 na stávající kanalizaci se předpokládá přepojení 1-2 ks přípojek
PP DN 150 SN10 na tuto stoku vzhledem k více napojením do stávající koncové šachty splaškové
kanalizace. Navrhované stoky splaškové kanalizace jsou vedeny v trase stávající dešťové kanalizace,
která bude zrušena vybouráním. Odvodnění komunikace a přilehlých ploch bude řešeno štěrbinovými
žlaby navrženými v rámci projektové dokumentace kanalizace.
Na navržené stoky splaškové bude realizováno odbočení pro napojení přípojek z materiálu PP
SN10 DN 150 (17 ks odbočení) o celkové délce 51,0 m, tzn. průměrná délka činí 3,0 m/ks.
Přeložka vodovodu je navržena z materiálu PE100 RC 90x5,4 mm SDR17 o celkové délce
23,60 m. Přeložka vodovodu se napojuje na stávající vodovod PVC 90 v místní dlážděné komunikaci
ve dvou místech, v hloubce cca 1,40 m. Na navrhovanou přeložku se předpokládá přepojení 4 ks
vodovodních přípojek PE 32 o celkové délce cca 3,2 m.
Místní komunikace
Místní obslužná komunikace III. třídy, funkční skupina C, dvoupruhová, obousměrná mezi
stávající zástavbou. Délka komunikace s povrchem z betonové dlažby 236,00 m; šířka mezi obrubami
3,00 m (v m místech stávající zástavby rozšířena - dodláždění k zástavbě), plocha s povrchem z
betonové dlažby 966,00 m2. Plochy za obrubou (mimo zástavbu) budou dosypány vrstvou štěrkodrti plocha zpevnění 152,00 m2.
Odvodnění výše uvedených zpevněných ploch pomocí mikroštěrbinových žlabů napojených
na stávající vtokové objekty (vpustě) napojené na stávající dešťovou kanalizaci vyústěnou do místní
vodoteče.
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Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad věcně příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle
§ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad
od ústního jednání a zároveň stanovuje lhůtu 15 dnů od obdržení tohoto oznámení, do kdy mohou
účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Poučení:
Dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů
a námitky účastníků řízení uplatněny ve výše stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
Dle ustanovení § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nepřihlíží.
Dle ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona účastníci řízení ve svých námitkách uvedou
skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek;
k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
Dle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2
písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,
jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c)
stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 strávního řádu, ve znění pozdějších předpisů stavební
úřad sděluje, že před vydáním rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. V této souvislosti upozorňuje, že v řízení, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace
řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem
stanovené lhůtě, toto ustanovení n e s l o u ž í k tomu, aby se účastní řízení mohli opětovně vyjádřit
k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu (návštěvní dny
pondělí a středa, popř. po telefonní dohodě), ve stanoveném termínu.
Ing. Petr Šťastný
vedoucí odboru výstavby a ÚP
„otisk úředního razítka“
Doručí se:
Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):
Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě):
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci pozemků p.č. st. 77, st. 78, st. 79, st. 80, 2424, st. 83, st. 84/1, st. 84/2, st. 85, st. 86, st. 87,
st. 88, st. 101/1, st. 101/3, 1491/30, st. 102/2, 44, st. 100/1, st. 100/2, st. 100/3, st. 100/4, st. 100/5,
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2470, 47, st. 97/2, 1491/27, st. 94, st. 93, 53, st. 90, st. 89/4, st. 89/3, st. 64, st. 67/2, st. 68, st. 112, st.
70, st. 71, st. 72, st. 73, st. 75, st. 76 v k.ú. Jezeřany
E.ON Servisní., RCDS Tábor , Budějovická 107, 390 02 Tábor
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Dotčené orgány (jednotlivě dle § 87 odst. 1 SZ):
HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 03 Znojmo
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský
Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský
Krumlov
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Moravský Krumlov a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na www.mkrumlov.cz ).
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkový přístupem dne:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

