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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP) obdržel dne 12.4.2010
žádost stavebníka – zájmové sdružení Kanalizace severozápadní větev – Znojmo, Plenkovice,
Kravsko, Žerůtky, IČ:71169041, Obroková 12, PSČ 669 02 Znojmo, zast. Vodárenská akciová
společnost, a.s., divize Znojmo – o povolení změny stavby vodního díla s názvem „Odkanalizování
obcí Kravsko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice a Žerůtky“ před dokončením. Stavební povolení vydal
MěÚ Znojmo OŽP dne 10.9.2004 pod č.j. Vod 24d2 15374/2004–Ko.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude posuzována podle ustanovení § 15 odst. 1
a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
MěÚ Znojmo OŽP, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle
ustanovení § 15 odst. 4, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona, oznamuje účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení
vodoprávního řízení.
MěÚ Znojmo OŽP upustil od ústního jednání a místního šetření, neboť žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované změny stavby. MěÚ Znojmo OŽP určuje podle ust. § 112 odst. 2
stavebního zákona lhůtu do 21.5.2010, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. MěÚ Znojmo OŽP upozorňuje, že k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Popis a zdůvodnění navržených změn proti schválené dokumentaci:
Podle předložené projektové dokumentace vyprac. AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, 612 00
Brno, v listopadu r. 2009, zak. č. 1289208-16, jsou navrženy změny tras a délek stok v obcích
Znojmo-Kasárna, Znojmo-Mramotice, Kravsko, Plenkovice a Žerůtky. Změny jsou vyvolány
požadavkem obcí na odkanalizování nové výstavby rodinných domů a zjištěnými technickými
možnostmi pro připojení stávajících domů.

Stoková síť bude rozšířena o 2 037,8 m gravitačního potrubí, 993,5 m výtlačného potrubí a další dvě
čerpací stanice v obci Kravsko a Žerůtky.
Změna stavby je navržena na pozemcích parc. č. st. 89, 64/8, 192, 482/3, 587, 601/3, 604 v kat.území
Kravsko, parc.č. 450/3 v kat.území Plenkovice , parc. č. st. 92/3, st. 94, st. 95, st. 97, st. 98, st. 102, st.
103, st. 104, st. 106, 162/1, 164/11, 164/12, 165/2, 165/3, 165/10, 368, 410/1, 410/2 v kat.území
Mramotice, parc.č. 293, 294, 299/1, 299/2, 486/21, 489, 490/2, 490/3, 490/22, 490/39, 502, 604/1,
605, 606, 658/3, 669/11, 685/6, 685/34, 685/35 v kat.území Žerůtky u Znojma a parc.č. 1019 v
kat.území Milíčovice. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal MěÚ Znojmo, odbor výstavby dne
19.1.2010 pod č.j. MUZN 6025/2010.
K žádosti byly doloženy doklady vyžadované vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve
znění pozdějších předpisů.
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí u MěÚ
Znojmo OŽP v době od 7.30 do 17.00 hod (pondělí a středa) nebo na základě tel. dohody od 7.00 hod
do 14.30 hod (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dv. č. 413. Nechá-li se účastník řízení
zastupovat, je třeba zmocnění k zastoupení a jeho rozsah prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou
mocí prohlášenou do protokolu (§ 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).
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Rozdělovník:
Účastníci řízení – doporučeně do vlastních rukou
1 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, IDDS: siygxrm
Ostatním účastníkům řízení, tj. vlastníkům výše uvedených pozemků, vlastníkům sousedních pozemků dotčených stavbou
a vlastníkům dotčené technické infrastruktury, se oznámení doručuje podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona veřejnou
vyhláškou.
Na vědomí – doporučeně
2 MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
3 MěÚ Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, 66901 Znojmo
4 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
5 MěÚ Znojmo OŽP - orgán ochrany ZPF, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
6 Městský úřad Znojmo odbor organizační se žádosti o vyvěšení na úřední desce na dobu 30 dnů
7 Obecní úřad Žerůtky se žádosti o vyvěšení na úřední desce na dobu 30 dnů
8 Obecní úřad Kravsko se žádosti o vyvěšení na úřední desce na dobu 30 dnů
9 Obecní úřad Plenkovice se žádosti o vyvěšení na úřední desce na dobu 30 dnů
10 Drážní úřad Olomouc sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
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