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Ve Znojmě dne 4.2.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP) obdržel dne 17.10.2018
žádost Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, zastoupeného Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno ve věci povolení ke
zřízení stavby vodního díla II/408 Valtrovice, Průtah, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 351
Přeložka vodovodu na pozemcích parc.č. 2107/1, 1726, 191/1, 2123 a 155/40 k.ú. Valtrovice.
MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen „vodní zákon“)
oznamuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
vodoprávního řízení.
Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, MěÚ Znojmo OŽP v souladu s ust. § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření a určuje lhůtu pro uplatnění
závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a důkazů do 1.3.2019. K později
uplatněním závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům se nepřihlíží.
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k
pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený ve větě první, se nepřihlíží (§ 114 odst. 1 stavebního zákona).
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Podle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají
účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.
Podklady rozhodnutí budou shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP sp.zn. SMUZN
2634/2019 ŽP/Ax, účastníci mohou nahlédnout do spisu v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a
středa) nebo od 7.00 hod do 14.30 hod (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dv. č. 413.
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Vyjádřit se k úplným podkladům k rozhodnutí je možné od 4.3.2019 do 7.3.2019. Po uplynutí této
lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s §15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.
Pokud budou právnické nebo fyzické osoby v řízení zastupovány, musí své zástupce vybavit plnou
mocí a stanovit rozsah zmocnění.
[ Otisk úředního razítka ]
Ing. Antonín Alexa

referent vodoprávního úřadu

datum vyvěšení:

datum sejmutí:

Rozdělovník:
Účastníci vodoprávního řízení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jihomoravský kraj - doručováno zástupci -Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Obec Valtrovice, IDDS: ykhbund
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Vodovody a kanalizace Znojemsko, IDDS: mfcan8a
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

účastníci řízení, kterým bude oznámení o zahájení vodoprávního řízení doručeno v souladu s ust. §
144 správního řádu veřejnou vyhláškou:
Vodárenská akciová společnost, a.s., povodí Moravy, s.p.
Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 165, 158/35, 1302, 163/1, 2135, 163/2, 127, 1301, 163/3, 125/1,
187/7, 162, 125/3, 187/1, 160, 158/39, 187/21, 159, 1585/47, 187/2, 96, 186, 95, 185, 259/1, 94, 184,
155, 158/37, 183, 158/34, 1067, 182, 185/40, 1066, 179, 131, 1069, 178, 158/41, 175, 158/6, 174,
158/5, 171, 158/4, 171, 158/4, 170, 158/3, 167,158/26, 191/2, 156, 2115, 2114 k.ú. Valtrovice
Dotčené orgány:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
MěÚ Znojmo, OŽP - oddělení odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
MěÚ Znojmo, OŽP - státní správa lesů, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

Ostatní:
14. Obecní úřad Valtrovice, IDDS: ykhbund – s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
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