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Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 20. 10. 2014

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 § 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“),
po projednání žádosti v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány,
Městský úřad v Moravském Krumlově, odbor životního prostředí, jako speciální stavební
úřad, rozhodl podle § 118, odst. 1) stavebního zákona takto:
povoluje
žadateli, t.j.: svazek obcí KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE,
IČ 75108968, se sídlem Hostěradice 52, 671 71 Hostěradice (účastník řízení podle § 27 odst.
1 správního řádu),
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 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.
Popis změny stavby:
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
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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).
Pro provedení změny stavby před jejím dokončením se stanovují tyto podmínky:
1.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu. Podle § 118 stavebního zákona může stavební úřad na odůvodněnou žádost
stavebníka nebo jeho právního zástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.
2.
Před zahájením stavby musí stavebník (zhotovitel) zajistit vytýčení její prostorové
polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení budou předány stavebnímu
úřadu při kontrolní prohlídce stavby.
3.
Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle předloženého plánu kontrolních
prohlídek stavby. Ukončení každé etapy oznámí stavebník (zhotovitel) stavebnímu
úřadu v dostatečném předstihu.
4.
Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky pro vodní díla
podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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.
Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních
nemovitostech. Případné škody budou majitelům uhrazeny bez dalšího upozornění
vodoprávního úřadu dle příslušných platných právních předpisů. (zejména § 127 a § 415
zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník)). Uvedené se týká zároveň případného
způsobení škody na plodinách zemědělských pozemků a přilehlých nemovitostech.
7.
Stavebník předloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doplněk provozního řádu
vodního díla.
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8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

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 speciálnímu stavebnímu úřadu a bude seznámen s
podmínkami tohoto rozhodnutí. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu
termín zahájení stavby.
Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2017.
Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních sítí
a při provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením dle podmínek a
požadavků jejich vlastníků a správců, zejména dle vyjádření: E.ON Česká republika,
s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 30. 1. 2014, zn.:
M18531-Z051403134; JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne
16. 12. 2013, č. j. 5000873266; Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha ze dne 5. 12. 2013, č. j. 713935/13; Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo ze dne
7. 1. 2014, zn.: 18304/2013.
V bezprostřední blízkosti plánované stavby v obci Skalice se nachází nemovitá kulturní
památka „socha sv. Jana Nepomuckého (u nové zvonice)“, zapsaná v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky pod č. rejstříku 16884/7-6724 dle
platného zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Proto v souladu s § 9 odst. 3 zákona o státní památkové péči je nutné počínat si tak, aby
nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a jejího prostředí, a aby
nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.
Území dotčená stavbou lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy, a proto
v případě provádění výkopů či zemních prací je stavebník, v souladu s odst. 2 § 22
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen tento záměr
již v době přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky v Brně a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném
území záchranný archeologický výzkum.
Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k vzájemnému mísení
orniční vrstvy s podložím, předem skrytá kulturní vrstva půdy v pásu stavby na
pozemku v ochraně zemědělského půdního fondu bude (popř. po dočasné deponii)
navrácena v pořadí jednotlivých vrstev do původního stavu. Předmětná stavba bude na
pozemku vedeném v ochraně ZPF ukončena od počátku prací nejpozději do 1 roku d
uvedením půdy do původního stavu včetně vhodné kultivace.
Potrubí bude v chráničce uloženo v hloubce minimálně 2,0 m pod niveletou vozovky.
Stavba bude provedena v souladu se stanovisky:
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru školství a kultury ze dne
9. 5. 2014, č. j.: MUMK 9633/2014,
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy ze dne 10. 12. 2013,
č. j.: MUMK 23171/2013,
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí ze dne
7. 5. 2014, č. j.: MUMK 9254/2014,
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
úřad podle ustanovení § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
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“.
Stavba obsahuje:
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1. Stavba – kanalizace Skalice a výtlak odpadních vod
SO 101 – Stoky splaškové kanalizace - prodloužení stoky „B“
SO 108 – odbočky pro domovní přípojky - dojde k navýšení odboček pro domovní
přípojky
2. Stavba – kanalizace Morašice, ČS a výtlak odpadních vod
SO 208 – odbočky pro domovní přípojky Bude navýšen počet odboček pro domovní
přípojky
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.
Platnost výše uvedeného rozhodnutí byla opětovně prodloužena rozhodnutím Městského
úřadu Moravský Krumlov, odborem životního prostředí ze dne 7. 1. 2014, č.j.: MUMK
476/2014, spis. zn.: SMUMK 20761/2013 OŽP/SLA 2.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí zahájil ve výše uvedené věci
vodoprávní řízení. Oznámení o zahájení řízení doručil všem známým účastníkům řízení
formou veřejné vyhlášky a dotčeným orgánům státní správy doporučeně na doručenku pod
č.j.: MUMK 16159/2014, sp.zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA 2.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí upustil od ohledání na místě dle
§ 112 stavebního zákona a to z toho důvodu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby. Účastníkům řízení byla
stanovena lhůta do 12. 9. 2014, během níž byli oprávněni činit ve správním řízení úkony ve
smyslu § 36, 37, 38 správního řádu, zejména pak měli právo vyjádřit své stanovisko,
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního
prostředí neobdržel během stanovené lhůty žádné námitky a připomínky.
Současně se žádostí byly vodoprávnímu úřadu předloženy následující doklady:
- rozhodnutí - změna územního rozhodnutí, vydané dne 11. 6. 2014, pod č.j.:
1860/2014-OL, sp. zn.: SPIS/1203/2014-OL, Městským úřadem Miroslav, odborem
výstavby a životního prostředí,
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru školství a kultury ze dne
9. 5. 2014, č. j.: MUMK 9633/2014,
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy ze dne 10. 12. 2013,
č. j.: MUMK 23171/2013,
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí ze dne
7. 5. 2014, č. j.: MUMK 9254/2014,
- vyjádření: E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice ze dne 30. 1. 2014, zn.: M18531-Z051403134,
- vyjádření JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 16. 12. 2013, č. j.
5000873266,
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha ze dne
5. 12. 2013, č. j. 713935/13,
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-

vyjádření Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Znojmo,
Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo ze dne 7. 1. 2014, zn.: 18304/2013,
vyjádření Krajské hygienické stanice, ÚP Znojmo, MUDr. J. Jánského 15, 669 02
Znojmo ze dne 13. 12. 2013, č.j. KHSJM 54992/2013/ZN/HOK,
smlouva Dobrovolný svazek obcí Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice –
Jihomoravský kraj,
vyjádření Obec Hostěradice, ze dne 16. 12. 2013,
vyjádření Obec Morašice ze dne 3. 12. 2013,
vyjádření Obec Skalice ze dne 3. 12. 2013,
vyjádření Hasičského záchranného sbor Jihomoravského kraje, ÚO Znojmo,
Pražská 83, 669 02 Znojmo ze dne 19. 12. 2013, ev.č.: HSBM-10-127-4/7-POKŘ2013,
vyjádření ČR – Ministerstvo obrany, VUSS Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00
Brno, ze dne 31. 12. 2013, č.j.: 7724/2013-1383-ÚP-BR,
smlouva Dobrovolný svazek obcí Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice – Obec
Morašice,
Dobrovolný svazek obcí Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice – Obec Skalice.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení byla zkoordinována a podmínky
stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky, které
nebyly zahrnuty do podmínek výroku stavebního povolení, řeší svými ustanoveními příslušné
právní předpisy. Okruh účastníků stavebního řízení byl proveden v souladu s ust. §118
stavebního zákona, toto právní postavení v daném případě přísluší vedle žadatele i vlastníkům
pozemků dotčených stavbou a pozemků sousedních, jejichž vlastnická práva mohou být
dotčena a také vlastníkům sítí technické infrastruktury.
Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba bude provádět, vlastnické
nebo jiné právo. Speciální stavební úřad za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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.

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 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
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