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Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 11. 7. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), dle
ustanovení § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), dle ustanovení § 15 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), dle ustanovení § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a dle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad nebo správní orgán“),
vydává jako speciální stavební úřad ve smyslu § 115 stavebního zákona a § 15 zákona o
vodách
I. s t a v e b n í p o v o l e n í
žadateli, tj.: Obec Jezeřany-Maršovice, IČ: 00292931, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75
Loděnice (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu), zastoupenému na základě plné
moci Vodárenskou akciovou společností, a.s., Divize Znojmo, IČ: 49455842, Kotkova 20,
670 25 Znojmo, k provedení stavby vodního díla:
Obec Jezeřany – Maršovice, rozšíření splaškové kanalizace – lokalita „Pérka“
umístěné na pozemcích p.č. 1491/1 v katastrálním území Jezeřany.
Popis stavby:
Stavba řeší rozšíření splaškové kanalizace pro stávající zástavbu ve výše uvedené lokalitě a
související přeložku vodovodu vyvolanou z důvodu kolize stávajícího vodovodu s navrženou
splaškovou kanalizací.
Rozšíření splaškové kanalizace je navrženo z materiálu PP SN 10 DN 250 o celkové délce
192,50 m. Kanalizace sestává ze stoky A-E.1 o délce 113,910 m a ze stoky A-F.1.1 o délce
78,60 m. Obě stoky se napojují na stávající kanalizaci v místě revizních šachet, u nichž se
předpokládá zhotovení nových den. V místě napojení stoky A-E.1 na stávající kanalizaci se
dále předpokládá přepojení 1-2 ks přípojek PP DN 150 SN 10 na tuto stoku.

Navrhované stoky splaškové kanalizace jsou vedeny v trase stávající dešťové kanalizace,
která bude zrušena vybouráním. Odvodnění komunikace a přilehlých ploch bude řešeno
štěrbinovými žlaby.
Na navržené stoky splaškové kanalizace bude realizováno odbočení pro napojení přípojek
z materiálu PP SN10 DN 150 o celkové délce 51,0 m.
Přeložka vodovodu je navržena z materiálu PE100 RC 90 x 5,4 mm SDR17 o celkové délce
23,60 m a bude napojena 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.
Náležitosti a podrobný popis navrhované stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci,
kterou vyhotovila Ing. Ivana Faltýnková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005068, únor 2018.
Pro provedení stavby vodního díla se stanovují následující podmínky:
1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou zpracovala Ing. Ivana Faltýnková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005068, únor 2018. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Podle ustanovení
§ 118 stavebního zákona může vodoprávní úřad na odůvodněnou žádost stavebníka
nebo jeho právního zástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.
2) Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních prací jako předmětu své činnosti. Zhotovitel stavby a stavební dozor nad
prováděním stavby bude nahlášen vodoprávnímu úřadu a bude seznámen s
podmínkami tohoto rozhodnutí.
3) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4) Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen plán kontrolních
prohlídek.
5) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek, který bude obsahovat identifikační údaje o povolené stavbě, který
obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na
staveništi do dokončení stavby vodního díla.
6) Před zahájením stavby musí stavebník (zhotovitel) zajistit vytýčení její prostorové
polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení budou předány vodoprávnímu
úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7) Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních
inženýrských sítí a při provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením.
Podmínky z vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí budou dodrženy!
-vyjádření E. ON Servisní s.r.o., ze dne 5.3.2018, zn.: M40715-16237020;
-vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 15.3.2018, č. j. 5001673028;
-vyjádření CETIN a.s., ze dne 27.3.2017, č. j.: 572545/17;
-stanovisko VAS, a.s., divize Znojmo ze dne 7.3.2018, č.j.: 448/15/18;
8) Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v následujících
rozhodnutích a stanoviscích:
- územní rozhodnutí č. 125/17 vydané Městským úřadem Moravský Krumlov,
odborem výstavby a územního plánování, ze dne 7.8.2017, č.j.: MUMK 14784/2017;
-souhrnné vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí,
ze dne 23.3.2018, č.j.: MUMK 5388/2018;
-závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady Městského úřadu Moravský

Krumlov, odboru životního prostředí, ze dne 15.5.2018, č.j.: MUMK 25716/2010;
-vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, ze dne
2.5.2017, č.j.: MUMK 8671/2017;
-závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, ze dne 29.3.2018, ev.č.
HSBM-10-56-1/7-POKŘ-2018;
-závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK, ze dne 22.5.2017, č.j.: KHSJM
23394/2017/ZN/HOK.
9) Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
10) Budou dodrženy technické požadavky, které stanovuje zvláštní právní předpis, tj.
vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.
11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.
12) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních
nemovitostech. Případné škody budou majitelům uhrazeny bez dalšího upozornění
vodoprávního úřadu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský
zákoník). Uvedené se týká zároveň případného způsobení škody na plodinách
zemědělských pozemků a přilehlých nemovitostech.
13) Stavebními pracemi nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod. Použité
mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
14) Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Se vzniklým
odpadem bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
15) Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.12.2020.
16) Dokončenou stavbu lze užívat dle ustanovení až na základě kolaudačního souhlasu
vydaného podle § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
stavebník doloží doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu.
17) Vlastníci provozně souvisejících vodovodů a kanalizací upraví svá práva a povinnosti
písemnou dohodou. Tato dohoda je podmínkou vydání kolaudačního souhlasu dle
stavebního zákona (viz § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích).
II. rozhodl
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od
zpracování nového kanalizačního řádu pro splaškovou kanalizaci obce Jezeřany-Maršovice.
Odůvodnění
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad, obdržel dne 23.5.2018 žádost Obce Jezeřany-Maršovice, IČ: 00292931,
Jezeřany – Maršovice 1, 671 75 Loděnice, kterou zastupuje na základě plné moci Vodárenská
akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, IČ: 49455842, Kotkova 20, 670 25 Znojmo, o
vydání stavebního povolení ke stavbě: „Obec Jezeřany – Maršovice, rozšíření splaškové
kanalizace – lokalita „Pérka“, umístěné na pozemcích p.č. 1491/1 v katastrálním území
Jezeřany.
Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno příslušné správní
řízení. Vyrozumění o zahájení řízení spolu s pozvánkou k ústnímu jednání a místnímu šetření
bylo zasláno účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, dne 31.5. 2018, pod č.j.:
MUMK 1068/2018, spis. zn.: SMUMK 10054/2018 OŽP/MG 2. Účastníci řízení byli

oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména
pak měli právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Účastníci řízení
a dotčené orgány státní správy byli seznámeni s tím, že závazná stanoviska a námitky,
popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude, podle
ustanovení § 115 odst. 8. zákona o vodách, přihlédnuto. Ve stanovený den proběhlo na
obecním úřadě v Jezeřanech-Maršovicích ústní jednání spojené s místním šetřením, z něhož
byl pořízen protokol. V rámci tohoto jednání nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Vzhledem k tomu, že předmětná stavba je stavbou veřejně prospěšnou (viz. ustanovení § 2
odst. 1 písm. k) stavebního zákona) byl stavebník, dle položky 18 odst. 1 sazebníku správních
poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, osvobozen od uhrazení
správního poplatku, který je vázán na vydání stavebního povolení.
Dále vodoprávní úřad rozhodl, že bude upuštěno od zpracování nového kanalizačního řádu,
neboť navržené rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení
stávajícího kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě.
Vodoprávnímu úřadu byly předloženy následující doklady:
- žádost;
- písemná plná moc;
- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Ivanou Faltýnkovou, autorizovaný inženýr
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005068, únor
2018;
- územní rozhodnutí č. 125/17 vydané Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem
výstavby a územního plánování, ze dne 7.8.2017, č.j.: MUMK 14784/2017;
- souhlas dle § 15 stavebního zákona Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru
výstavby a územního plánování, ze dne 8.11.2017, č.j.: MUMK 20550/2017;
- sdělení Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního plánování,
ze dne 2.7.2018, č.j.: MUMK 20550/2017;
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí,
ze dne 23.3.2018, č.j.: MUMK 5388/2018;
- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady Městského úřadu Moravský
Krumlov, odboru životního prostředí, ze dne 15.5.2018, č.j.: MUMK 25716/2010;
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, ze dne
2.5.2017, č.j.: MUMK 8671/2017;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, ze dne 29.3.2018, ev.č.
HSBM-10-56-1/7-POKŘ-2018;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK, ze dne 22.5.2017, č.j.: KHSJM
23394/2017/ZN/HOK;
- vyjádření E. ON Servisní s.r.o., ze dne 5.3.2018, zn.: M40715-16237020;
- vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 15.3.2018, č. j. 5001673028;
- vyjádření CETIN a.s., ze dne 27.3.2017, č. j.: 572545/17;
- stanovisko VAS, a.s., divize Znojmo ze dne 7.3.2018, č.j.: 448/15/18.
Vodoprávní úřad sledoval během stavebního řízení, zda uskutečněním stavby nebo jejím
užíváním nebudou omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Předložená stanoviska a vyjádření dotčených orgánů i účastníků řízení byla zohledněna a
zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Protože v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné
námitky a bylo zjištěno, že uskutečněním záměru, za předpokladu dodržení všech
stanovených podmínek, nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem, rozhodl vodoprávní
úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti
dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 a
to podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít dále náležitosti „podání“ (§37
správního řádu) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jemuž předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník řízení dostatečný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady tohoto účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek.
Povolení ke zřízení vodního díla pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od nabytí právní moci
nebude stavba zahájena.
Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby (§ 74
správního řádu).

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Moravský Krumlov a Obecního úřadu Jezeřany-Maršovice. Veřejná vyhláška
musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den lhůty je
dnem doručení.
Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácena odboru životního prostředí Městského
úřadu Moravský Krumlov.

Datum vyvěšení: ………………………

Datum sejmutí: …………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona – jednotlivě:
Obec Jezeřany – Maršovice, Jezeřany – Maršovice 1, 671 75 Loděnice – doručí se Vodárenské akciové
společnosti, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Účastníci řízení podle § 109 odst. c) a d) stavebního zákona – jednotlivě:
Obec Jezeřany – Maršovice, Jezeřany – Maršovice 1, 671 75 Loděnice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Roosveltova 8A, 669 02 Znojmo
Vodárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Účastníci řízení podle § 109 odst. e) a f) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
Vlastníci pozemků p.č. 44, 47, 53, st. 64, st. 68, st. 70, st. 71, st. 72, st. 73, st. 75, st. 76, st. 77, st. 78, st. 79, st.
80, st. 83, st. 84/1, st. 84/2, st. 85, st. 86, st. 87, st. 88, st. 89/3, st. 89/4, st. 90, st. 93. st. 94, st. 97/2, st. 100/1, st.
100/2, st. 100/3, st. 100/4, st. 100/5, st. 101/1, st. 101/2, st. 101/3, 1491/27, 1491/30, 2424, 2470 v k.ú. Jezeřany.
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Znojmo, Pražská 3198/83, 669 03 Znojmo
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Městský úřad Moravský Krumlov – úřední deska
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a úz. plánování, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský
Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, nám. Klášterní
125, 672 01 Moravský Krumlov

