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Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 7. 1. 2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKOKONČENÍM
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 § 106 a § 115, odst. 1 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), § 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 § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“),
povoluje
žadateli, t. j.: svazek obcí KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE,
IČ 75108968, se sídlem Hostěradice 52, 671 71 Hostěradice (účastník řízení dle § 27 odst. 1
správního řádu) dle § 118 a 115 stavebního zákona a § 15 zákona o vodách změnu stavby
před jejím dokončením pro stavbu :
„Skalice, Morašice – kanalizace“
Stavba bude realizována na pozemcích dle situačního výkresu v katastrálním území Skalice,
Morašice, Chlupice.
Jedná se o změnu termínu dokončení stavby do 31. 12. 2017 a prodloužení doby platnosti
stavebního povolení.
Podmínky pro provedení stavby:
- Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanovuje do 31. 12. 2017.
- Platnost stavebního povolení se prodlužuje o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Odůvodnění
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní
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úřad podle ustanovení § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
obdržel žádost od svazku obci Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice, IČ 75108968, se
sídlem Hostěradice 52, 671 71 Hostěradice (účastník řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu)
o změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu: „Skalice, Morašice – kanalizace“
Stavba bude realizována na pozemcích dle situačního výkresu v katastrálním území Skalice,
Morašice, Chlupice.
Jednalo se o změnu termínu dokončení stavby do 31. 12. 2017 a prodloužení doby platnosti
stavebního povolení.
Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního
prostředí č. j.: MUMK 23932/2008, sp. zn.: SMUMK 14960/2008 OŽP/SLA 6 dne
13. 11. 2008.
Toto rozhodnutí bylo opraveno rozhodnutím Městského úřadu Moravský Krumlov, odborem
životního prostředí dne 17.6.2009, č.j.: MUMK 13482/2009, spis. zn.: SMUMK 14960/2008
OŽP/SLA 8.
Platnost tohoto rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím, změnou stavby před jejím
dokončením, vydaným Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem životního prostředí
dne 22. 12. 2011, č. j.: MUMK 27626/2011, sp. zn.: SMUMK 6207/2011 OŽP/SLA 2.
Protože vodoprávní úřad mohl rozhodnout na základě dokladů předložených účastníkem
řízení, ustanovení § 36 a § 47 správního řádu nebylo dle § 115 odst. 10) použito a toto
rozhodnutí bylo vydáno bezodkladně.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 spr.ř. 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
spr.ř.) 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 spr.ř. odkladný účinek.
Povolení ke zřízení vodohospodářského díla pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od nabytí
právní moci nebude stavba zahájena.

Slámová Kateřina, DiS.
Referent státní správy ve vodním hospodářství
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Datum vyvěšení:………………………

Datum sejmutí: …………………………

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

Obdrží:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení doporučeně na doručenku:
Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice, se sídlem Hostěradice 52, 671 71 Hostěradice
Obec Hostěradice spolu se žádostí o vyvěšení
Obec Skalice spolu se žádostí o vyvěšení
Obec Morašice spolu se žádostí o vyvěšení
Městský úřad Moravský Krumlov spolu se žádostí o vyvěšení
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Městský úřad Miroslav, odbor výstavby a životního prostředí, Nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, Klášterní nám. 125, 672 01 Moravský Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, Klášterní nám. 125, 672 01 Moravský Krumlov
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo
Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ÚP Znojmo, MUDr. J. Jánského 15, 669 02 Znojmo
Krajské ředitelství policie Jmk, DI Znojmo, Pražská 59, 670 20 Znojmo

Na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 50 Znojmo
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, 662 90 Brno
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
Archeologický ústav akademie věd ČR Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno
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