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Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 21. 8. 2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (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 (zákon o vodách), dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 25
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a § 66
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“),
obdržel žádost od svazku obcí KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE,
MORAŠICE, IČ 75108968, se sídlem Hostěradice 52, 671 71 Hostěradice o změnu stavby
před jejím dokončením:
„Skalice, Morašice – kanalizace“.
Změnou stavby před jejím dokončením jsou dotčeny pozemky 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
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 podzáklady 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).
Vodoprávní úřad oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s ust. § 112,
odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení podle § 118, odst. 1 stavebního zákona o povolení
změny stavby před jejím dokončením.
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím
dokončením, upouští dle ust. § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního
jednání.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37, 38
správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy. Zdejší správní orgán předpokládá, že shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
ve věci ukončí k datu 12. 9. 2014, aby mohly být dodržené zákonné lhůty pro jeho vydání.
Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
Stavební úřad v souladu s ust. § 112, odst. 2 stavebního zákona upozorňuje účastníky řízení a
dotčené orgány státní správy, že k námitkám, stanoviskům a důkazům uplatněným po výše
uvedené lhůtě nebude přihlédnuto.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Slámová Kateřina, DiS.
Referent státní správy ve vodním hospodářství

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí
bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov.

Datum vyvěšení:………………………

Datum sejmutí: …………………………

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

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Moravský Krumlov,
v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)
Obdrží:
Městský úřad Moravský Krumlov – úřední deska
Účastníci řízení podle § 109 odst. 1) písm. a) stavebního zákona:
Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice, Hostěradice 52, 671 71 Hostěradice
Účastníci řízení podle § 109 odst. 1) písm. c) stavebního zákona:
Obec Hostěradice spolu se žádostí o vyvěšení
Obec Skalice spolu se žádostí o vyvěšení
Obec Morašice spolu se žádostí o vyvěšení
Účastníci řízení podle § 109 odst. 1) písm. e) f) stavebního zákona:
1) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 50 Znojmo
2) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
3) Telefónica Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, 662 90 Brno
4) RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
5) E.ON Česká republika, s.r.o., Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
6) Vodárenská akciová společnost, a.s., Kotkova 20, 670 25 Brno
7) Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
8) Vlastníci sousedních pozemků k. ú. Morašice: 1835/6, 1835/5, 1835/4,1835/3
9) 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
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
1) Městský úřad Miroslav, odbor výstavby a životního prostředí, Nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav
2) Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, Klášterní nám. 125, 672 01 Moravský Krumlov
3) Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, Klášterní nám. 125, 672 01 Moravský Krumlov
4) Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo
5) Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo
6) Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo
7) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rudoleckého 21, 669 01 Znojmo
8) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo
9) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ÚP Znojmo, MUDr. J. Jánského 15, 669 02 Znojmo
10) Krajské ředitelství policie Jmk, DI Znojmo, Pražská 59, 670 20 Znojmo

