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V Pohořelicích dne 20. května 2016

veřejná vyhláška

Oznámení
zahájení územního řízení
Dne 9.5.2016 podal Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČ 45671745, Kotkova č.p.2518/20, 669 02
Znojmo 2, zast. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 1003789561, Kotkova č.p.2518/20,
669 02 Znojmo 2 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Úprava vody Loděnice rekonstrukce na pozemcích KN parc. č. st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany a parc.č. 3257/1 v k. ú.
Loděnice u Moravského Krumlova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:

Předložená žádost o vydání územního rozhodnutí řeší rekonstrukci úpravny vody v Loděnicích. Jedná se o
novou vestavbu technologické linky úpravny vody. Stavba bude realizována ve stávající budově čerpací
stanice Jezeřany, kterou bude nutné rozšířit. Dále bude zhotoven nový vrt L-101 na pozemku parc. č . KN
3257/1 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova, včetně zhlaví vrtu, vystrojení a připojení na stávající
potrubní rozvody z PVC.
Účelem stavby je zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou z oblastního vodovodu JezeřanyMaršovice.
Jedná se o stavbu trvalou.
Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení
U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru.
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Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska uplatnit nejpozději
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se
nepřihlíží.
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.
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), a to nejpozději 3 dny od výše uvedeného data v době Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 17:00,ostatní dny po telefonické dohodě v kanceláři č. (330) Městský úřad Pohořelice - odbor územního
plánování a stavební úřad. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve
věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k
nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
otisk úředního razítka
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ Pohořelice, úřední desce
OÚ Loděnice a OÚ Jezeřany-Maršovice. Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MěÚ Pohořelice je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko odpovědné osoby : …………………..
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Pozůstalí: Josef Tropp, Loděnice č.p.12, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Pozůstalí: Bohuslav Kýr, Jezeřany-Maršovice č.p.138, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Na vědomí:
Obec Loděnice – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
Obec Jezeřany-Maršovice – se žádostí o vyvěšení na úřední desce
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