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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Dobrovolný svazek obcí Kanalizace - Hostěradice, Skalice, Morašice, IČ 75108968, Hostěradice 57,
671 71 Hostěradice
(dále jen "žadatel") podal dne 8. 4. 2014 žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby:
„ Skalice, Morašice – kanalizace“
na pozemku p. č. 1835/7, 1879 v k. ú. Morašice a p. č. 4027, 4314/1, 2681/4, 232/1, 3/1, 70/1, 3/3, 4238/3
v k. ú. Skalice u Znojma. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
1. Stavba – kanalizace Skalice a výtlak odpadních vod
SO 101 – Stoky splaškové kanalizace
V obci Skalice se jedná o prodloužení stoky „B“ od koncové šachty Š58 v ose jízdního pruhu
komunikace II/400 o 98,5 m, prodloužení je navrženo z plastových polypropylénových trub
profilu DN 250, na prodloužení budou osazeny 3 ks typových prefabrikovaných kanalizačních
šachet o průměru DN1000.
Prodloužení stoky „D“ od koncové šachty ‚S113 v ose jízdního pruhu místní komunikace o 30,35
m, prodloužení je navrženo z plastových polypropylénových trub DN 250, na prodloužení bude
osazen 1 ks typové prefabrikované kanalizační šachty o průměru DN 1000.
Podchod pod tokem Skalička
Je navržena změna podchodu splaškové kanalizace (stoky A) pode dnem přítoku toku Skalička do
rybníku. Bude provedena změna křížení, a to překopem se sníženým krytím oc. Chráničky pode
dnem rybníku s jejím obetonováním. Potrubí splaškové kanalizace bude pode dnem potoka
uloženo do ocel. Chráničky d426x8mm. Chránička bude na obou stranách přesahovat za líc
břehové zdi o cca 2,2 m, podchod pod břehovou zdí bude pomocí průrazu pod základy břehové
zdi, ve dně rybníku bude podchod proveden překopem. V místě stávajícího koryta toku bude
vytvořen betonový práh, který bude mít lichoběžníkový tvar o délce 1,7 m se svahy ve sklonu
1:1,5, práh bude prodloužen o 1,5 m na obě strany od hrany koryta, práh bude kopírovat stávající
úroveň dna.
SO 108 – odbočky pro domovní přípojky
Dojde k navýšení odboček pro domovní přípojky v počtu 6 kusů v celkové délce 30 m z PP trub
DN 150, které budou provedeny otevřeným příkopem.
2. Stavba – kanalizace Morašice, ČS a výtlak odpadních vod
SO 208 – odbočky pro domovní přípojky
Bude navýšen počet odboček pro domovní přípojky v počtu 4 kusů z PP DN 150 (3 ks protlaku
v délce 21 m a 1 ks otevřený příkop délky 10 m).
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Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Miroslavi, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
30. 5. 2014.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v
Miroslavi, úřední dny Po a St. 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:30).
Uvedená lhůta je současně lhůtou pro nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, pro vyjadřování
se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu a pro podávání navrhovaných důkazů dle § 36
odst. 1 správního řádu.
Současně stavební úřad upozorňuje, že nejpozději do dvou dnů od uvedené lhůty dle ust. § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se mohou účastníci řízení
seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí
nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z
něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která
doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Miluše Olivová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Miroslav
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Miroslav, Obecního úřadu Hostěradice, Obecního úřadu Skalice e a Obecního úřadu Morašice.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto oznámení musí být dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zveřejněno
též způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města Miroslav po dobu, jak je výše
uvedeno.

Obdrží:
účastníci řízení (dodejky):
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

Dobrovolný svazek obcí Kanalizace - Hostěradice, Skalice, Morašice, IDDS: 7in5v7c
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Obec Hostěradice, IDDS: kp2a2dg
Obec Skalice, Skalice, 671 71 Hostěradice
Obec Morašice, Morašice, 671 71 Hostěradice
podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona:

E. ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
JMP DS, s.r.o., IDDS: qwtmv6y
Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, IDDS: k3nk8e7
Telefónica Czech Republic,a.s., IDDS: d79ch2h
Vodárenská akciová společnost, a.s., IDDS: siygxrm
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
Vlastníci sousedních pozemků k. ú. Morašice:
1835/6, 1835/5, 1835/4,1835/3
Vlastníci sousedních pozemků k. ú. Skalice u Znojma:
Stoka „B“:
4314/24, 4314/22, 4314/21, 4314/17, 4314/16, 160/4,160/5, 160/6, 160/7,159, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4,
147/34, 247/5, 147/35
Stoka „D“:
4536/16, 4536/15, 4536/17, 4255/1
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dotčené orgány (jednotlivě):
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, IDDS: sb4bcpy
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, IDDS: sb4bcpy
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, IDDS: sb4bcpy
Ministerstvo obrany, P.O.BOX 553, IDDS: hjyaavk

