
Obecní úřad Jaroslavice, stavební úřad 

Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice                                                                          Telefon: 515275119 
---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Č.j. STÚ-297/2011-KP  Jaroslavice, dne 06.02.2012 

Vyřizuje: JUDr. Karel Peterka  

E-mail: Stu@obec-jaroslavice.cz                                     
 

Obec Křídlůvky IČ 600440),  

671 28  Jaroslavice 

 zastoupená starostou obce 

Antonínem Pacíkem  

V zastoupení: Vodárenská Akciová Společnost, a.s.  

IČ: 49455842, Soběslavská 820/156, 638 01 Brno  

Adresa pro doručování: VAS, a.s. divize Znojmo,  

Kotková 2518/20, 670 25 Znojmo, Ing. Jiří Žižka 

 

 

Ú z e m n í   r o z h o d n u t í 
 

Obec Křídlůvky zastoupená Antonínem Pacíkem, Křídlůvky, 671 28  Jaroslavice v Zastoupení VAS, a.s. Brno 

podala dne 01.12.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ Splašková kanalizace v obci 

Křídlůvky „  Křídlůvky, na pozemcích parc. č. 1293/2, 1319/1, 1319/16, 1319/17, 1319/18, 1319/19, 1319/20, 

1319/21, 1319/22, 1319/23, 1319/34, 7683, 7689, 7747, 8112, 8114, 7861, 7862, 8137, 7943,   kat. území Křídlůvky, a 

pozemcích parc. č. 2437, 6867/5, 6867/4, 6867/3, 6865/1, 6951, 6943/1, 6867/1 v k.ú. Hrádek. 

Obecní úřad v Jaroslavicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 a § 13 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění pozdějších předpisů," posoudil 

žádost podle § 90 a § 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení 

 

vydává 

 

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření, 

 

územní rozhodnutí o umístění stavby 

 

                                                           Splašková kanalizace v obci Křídlůvky,  

 

(dále jen „stavba“) Křídlůvky, na pozemcích parc. č. 1293/2, 1319/1, 1319/16, 1319/17, 1319/18, 1319/19, 1319/20, 

1319/21, 1319/22, 1319/23, 1319/34, 7683, 7689, 7747, 8112, 8114, 7861, 7862, 8137, 7943,   kat. území Křídlůvky, a 

pozemcích parc. č. 2437, 6867/5, 6867/4, 6867/3, 6865/1, 6951, 6943/1, 6867/1 v k.ú. Hrádek. 

 

Druh a účel umísťované stavby: 

  1.    Dojde n vybudování Splašková kanalizace v obci Křídlůvky. Odpadní vody budou přečerpávány do stávající  

         splaškové kanalizace v obci Hrádek a odtud dále do ČOV v obci Jaroslavice.  

 2.  Členění na stavební objekty: 

          SO 01 – Splašková kanalizace v obci 

          SO 02 – Výtlak splaškové kanalizace Křídlůvky - Hrádek 

3. Popis stavby: Kanalizační potrubí PP SN 10 DN 250, délka 1909,5 m; Odbočky pro napojení přípojek PP SN 8  

       DN 150 délka 1007 m; Výtlak Křídlůvky – Hrádek PE RC 100 DN 100, délka 1385,5 m; Výtlak V1 splaškové    

       kanalizace PE RC 100 DN 80, délka 375,5 m; Čerpací stanice odpadních vod 2 kusy komplet; Přípojky NN pro  

       ČS, délka 50 m; 

4. Umístění stavby na pozemcích  parc. č. 1293/2, 1319/1, 1319/16, 1319/17, 1319/18, 1319/19, 1319/20, 1319/21,  

        1319/22, 1319/23, 1319/34, 7683, 7689, 7747, 8112, 8114, 7861, 7862, 8137, 7943,   kat. území Křídlůvky, a  

        pozemcích parc. č. 2437, 6867/5, 6867/4, 6867/3, 6865/1, 6951, 6943/1, 6867/1 v k.ú. Hrádek. 

 

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. 

 

Stanovení podmínek pro umístění stavby: 

1. Stavby a zařízení budou umístěny v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním zařízení, 

s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb. 
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 2.     Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemky vymezují  parc.  č. 1293/2, 1319/1, 1319/16,  

         1319/17, 1319/18, 1319/19, 1319/20, 1319/21, 1319/22, 1319/23, 1319/34, 7683, 7689, 7747, 8112, 8114, 7861,  

         7862, 8137, 7943,   kat. území Křídlůvky, a pozemcích parc. č. 2437, 6867/5, 6867/4, 6867/3, 6865/1, 6951,  

         6943/1, 6867/1 v k.ú. Hrádek. 

   5.   Investor zabezpečí, že zamýšlené provádění prací bude předem projednáno s vlastníky, příp. také s uživateli  

         pozemků, před provedením výkopu bude provedena skrývky orniční vrstvy půdy, po ukončení prací bude ornice  

         rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu, lhůta dočasného odnětí půdy ze ZPF včetně doby pro uvedení  

         dotčené plochy do původního stavu nepřesáhne lhůtu 1 roku, práce budou prováděny tak, aby na dotčených  

         pozemcích, jejich vegetačním krytu a na zemědělských zařízeních došlo při výstavbě k co nejmenším škodám,  

         důsledně dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, činnosti uvedené v ustanovení § 8  

         zákona o ZPF a vyhlášce č. 13/1994 Sb.   

    6.   Stavební činnost se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Zásahy do terénu je stavebník, v souladu s § 22  

          odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., povinen již v době přípravy stavby oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu  

          nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

    7.   Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN. 

    8.   Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou. 

    9.   Toto rozhodnutí nezbavuje stavebníka (investora) povinnosti dodržet podmínky vyplývající ze stanovisek správců  

          a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Nutno dodržet ochranná pásma stávajících sítí technické  

          infrastruktury. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Křídlůvky IČ 600440, pošta 671 28  Jaroslavice v zastoupení: Vodárenská akciová společnost, a.s. IČ 49455842, 

Soběslavská č.p. 820/156, 638 01  Brno adresa pro korespondenci:  Kotková č.p. 2518/20, 670 25  Znojmo 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

        Žadatelé Obec Křídlůvky v zastoupení Vodárenská akciová společnost, a.s.  podali u zdejšího stavebního úřadu 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace v obci Křídlůvky, na pozemcích parc. č. 1293/2, 

1319/1, 1319/16, 1319/17, 1319/18, 1319/19, 1319/20, 1319/21, 1319/22, 1319/23, 1319/34, 7683, 7689, 7747, 8112, 

8114, 7861, 7862, 8137, 7943,   kat. území Křídlůvky, a pozemcích parc. č. 2437, 6867/5, 6867/4, 6867/3, 6865/1, 

6951, 6943/1, 6867/1 v k.ú. Hrádek. 

Stavební úřad opatřením ze dne 12.12.2011 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým 

účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je vydán územní nebo regulační plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 

2 stavebního zákona, oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu nařídil 

stavební úřad veřejné ústní jednání spojené s  ohledáním v místě na den 17.01.2012. O jeho výsledku byl sepsán 

protokol. Současně upozornil že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 

připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Oznámení zahájení řízení bylo 

vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu od 20.12.2011 do 17.01.2012 a na úřední desce obce Křídlůvky,Valtrovice a 

Hrádek od 20.12.2011 do 17.01.2012. 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků 

sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh 

účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona na Obec Křídlůvky, Obec Hrádek, Obec Valtrovice, SÚS 

JMK Brno, PF ČR Znojmo, Lesy ČR, Znojmo, Martinec Rostislav, Hrádek 197, DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice, 

Závlahy Dyjákovice spol. s r.o. Dyjákovice, AGRO Jevišovice a.s., JMP a.s. Brno, E.ON ČR České Budějovice, KHS 

JMK Znojmo, Městský úřad Znojmo, OŽP Znojmo, 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a 

podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně 

plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní 

a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků 

řízení . 

Návrh byl předepsaným způsobem doložen.  

- výpisy z katastru nemovitosti,  - snímky z pozemkových map, - 2x projektová dokumentace, - vyjádření účastníků 

řízení a dotčených orgánů, - souhlasy vlastníků dotčených pozemků 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 



-   Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

-   Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.  

 

P o u č e n í 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k Odbor územního 

plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním 

učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle § 37. odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 

'správní řád') ve znění pozdějších předpisů, potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve 

smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto 

uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro 

příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého 

dne od uložení písemnosti na poště. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po 

dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.  

 

                                                                                                                    Vedoucí stavebního úřadu 

                                                                                                                       JUDr. Karel Peterka 

 

 

Příloha : 

- 2x ověřený situační výkres v měř. 1:5000 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (na úřední desce stavebního úřadu Jaroslavice a obce 

Křídlůvky, Valtrovice, Hrádek) 

 

Vyvěšeno dne ............................  Sejmuto dne ............................ 

 

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

 

 

 

Správní poplatek vyměřený podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: 

pol. č. 18 a)  1000.00 Kč  byl zaplacen. 

Doručí se: 

Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 

- žadatel: 

Obec Křídlůvky zastoupena starostou obce Antonínem Pacíkem, 671 28  Jaroslavice  

    Vodárenská Akciová Společnost, a.s., IČ 49455842, Soběslavská 820/156, 638 01 Brno 

    Adresa pro korespondenci: VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, Ing. Jiří Žižka   

- vlastníci sousedních nemovitostí a ostatní účastníci řízení: 

    Obec Křídlůvky, 671 28 Jaroslavice 

    Obec Hrádek, 671 27 Hrádek 

    Obec Valtrovice, 671 28 Jaroslavice 

    AGRO Jevišovice, a.s., 671 53 Jevišovice 102 

    Rostislav Martinec, 671 27 Hrádek 197 

    Lesy ČR, s.p. Přemyslova1106/19, 501 68 Hradec Králové, Lesní správa , Pivovarská 1, 669 02 Znojmo  

    Lesy ČR,s.p. Správa toků - Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 

    Pozemkový fond ČR,  O.P. Znojmo, Dvořákova 21, 670 30 Znojmo     

    Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

    Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice 

    Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. , 671 26 Dyjákovice  

-   vlastníci technické infrastruktury (doporučeně) 

    Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

    E-ON Česká republika, s.r.o. Tech. Evidence a dok., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

    Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 



    Dotčené orgány (doporučeně) 

    Hasičský záchranný sbor JMK, ú.o. Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo 

    Městský úřad Znojmo, OŽP, nám. Armády 1213/8 669 01 Znojmo 


