MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV
odbor životního prostředí
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dle rozdělovníku

Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 5. 1. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný
podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),
dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 a ve smyslu § 94j zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), obdržel dne 15.11.2021 žádost Obce Vedrovice, IČ: 00293741, se sídlem
Vedrovice 326, 671 75 Loděnice, o vydání společného povolení k umístění a provedení
stavby:
„Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, k.ú. Vedrovice.
na pozemcích p.č. st. 41, st. 143, 1303/1, 1375/4, 1375/5, 1375/8, 1495/2, 1496 v katastrálním
území Vedrovice.
Stručný popis stavby:
Předmětem projektové dokumentace je výstavba nové dešťové kanalizace. Tato kanalizace
bude odvádět dešťové vody z navržených i stávajících zpevněných ploch. Její realizace
umožní odvodnění silnice III/3964 v úseku, kde je navržen chodník, který zasahuje do
stávajícího silničního příkopu. Komunikace bude odvodněna prostřednictvím uličních vpustí.
Do kanalizace budou napojeny i střešní svody z přilehlých rodinných domů.
Stoka D1 je situovaná do pravostranného silničního příkopu ve směru od obce Kubšice a je
zaústěna do stávající šachty na stoce D2. Trasa stoky D1 od stávající šachty přechází kolmo
silnici III/3964, v šachtě Š01 se lomí a pokračuje v prostoru silničního příkopu až po napojení
na stávající betonové potrubí u RD č.p. 355. Stoka D1 je navržena z trub PVC SN12 DN 400
v délce 207, 70 m a bet. DN 400 v délce 5,0 m. V šachtách budou na stoku napojeny uliční
vpusti UV 15 – UV 19. Mříže vpustí budou zapraveny do nivelety komunikace v souvislosti
s výstavbou chodníků a odstavných stání.
Stoka D2, navržena z trub PVC SN12 DN 300 v délce 142,96 m a bet. DN 400 v délce 8,04
m, je situována do levostranného silničního příkopu ve směru od obce Kubšice. Na stávající
dešťovou stoku, z betonových trub DN 400, zakončenou lapačem splavenin, bude napojena
po jeho vybourání. Propoj mezi koncem stávající stoky a spádištní šachtou SP06, je navržen

z betonových trub DN 400 v délce 8,04 m. Stoka D2 je zakončena v úrovni oplocení
tenisového kurtu. Na stoku bude napojeno celkem 5 uličních vpustí a zaústěno 5 přípojek od
dešťových svodů přilehlých rodinných domů.
Stoka D4, navržená z trub PVC SN12 DN 300 v délce 89,5 m a PVC SN12 DN 400 v délce
81,5 m, je vedena stávajícím silničním příkopem a je zakončena v šachtě Š16 před
křižovatkou s příjezdem do lokality Písníky. Na stoku bude napojeno celkem 7 uličních vpustí
a 4 přípojky od dešťových svodů přilehlých rodinných domů. Do této stoky bude dále zaústěn
odpad z lapače splavenin, který je navržen v profilu otevřeného odpadu. Tímto odpadem je
přiváděna dešťová voda z výše položeného území do silničního příkopu. Propojovací potrubí
je z PVC SN12 DN 250 délky 1,22 m.
Voda přitékající po obslužné komunikaci ke křižovatce „U Křížku“ bude zachycena ve
žlabové vpusti ŽV1 a přípojkou DN 200 v délce 4,5 m zaústěna do stoky D4. Do koncové
šachty Š16 bude zaústěn odpad DN 200 délky 8,3 m ze žlabové vpusti ŽV2, která zachytí
srážkovou vodu přitékající z lokality Písníky. Po vybudování retenční nádrže Písníky a
dešťové kanalizace z této lokality, bude odpad z ŽV2 přepojen na kanalizaci z Písníků.
Stoka D5, navržená z tub PVC SN12 DN 250 v délce 47,56 m, je vedena stávajícím silničním
příkopem a je zakončena v šachtě Š17 před RD č.p. 190. Stoka D5 je zaústěna do
melioračního odpadu (proti vyústění stoky D4), v místě vyústění stávajícího propustku z trub
betonových DN 500. Stávající potrubí se vybourá a v čele propustku se osadí na původní kótu
navržená stoka D5. Na stoku budou napojeny 4 uliční vpusti a dešťové svody od přilehlých
nemovitostí.
Přehled navržených stok a přípojek:
Název
DN 250
Stoka D1
Stoka D2
Stoka D4
Stoka D5
47,56
Přípojky DN 150
7,50
Přípojky DN 200
Přípojky DN 250
Revizní šachty
1

DN 300
142,96
89,50

DN 400
212,70
8,04
81,50

14,80
8,30
10

14,60
4,50
1,40
6

Celkem (m)
212,70
151,00
171,00
47,56
36,90
12,80
1,40
17 ks

Náležitosti a podrobný popis navrhované stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci,
kterou vyhotovil Ing. Petr Nykodým, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,
ČKAIT 1300078, v dubnu 2019.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, tímto oznamuje, v souladu
s ustanovením § 115 vodního zákona a § 94m stavebního zákona, zahájení společného řízení.
Současně nařizuje ve smyslu § 94m odst. 1) stavebního zákona k předloženému návrhu ústní
jednání spojené s ohledáním na místě, které se bude konat dne:
4. února 2022 v 9:30 hod.
s místem setkání pozvaných v kanceláři Obecního úřadu Vedrovice.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38
správního řádu.

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány závazná
stanoviska, a to nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude, podle ustanovení § 94m
odst. 1 stavebního zákona, přihlédnuto.
Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do
spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní
orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného
stanoviska (dle § 149 odst. 1 správního řádu) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí
správního orgánu, mají, ve smyslu ustanovení § 134 odst 4. správního řádu, v souvislosti
s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení u Městského úřadu
Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský
Krumlov, a to v úřední dny pondělí a středa od 7:00 do 17:00 hod., případně po telefonické
domluvě i v jiném termínu.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich
totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
Případně je třeba předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho
nedílná součást.
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem stavebního řízení přímo
dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě (viz ustanovení § 54 odst. 1 správního řádu).
Po termínu konání ústního jednání, tj. 4.2.2022, bude možné seznámit se s úplným spisovým
materiálem vedeným v dané věci a účastníci řízení se se mohou vyjádřit do pěti dnů ode dne
konání jednání k nashromážděným podkladům pro rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro
seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro
uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž
vodoprávní úřad, ve smyslu zásady koncentrace řízení, nepřihlíží.
Poučení účastníků
V souladu s ustanovením § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem
řízení podle § 94k písm. c) až e) téhož zákona uplatňovat námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich vlastnické nebo
jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním
řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení
podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu,
v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný záměr, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Moravský Krumlov a Obce Vedrovice a zveřejněna též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Poslední den lhůty je dnem doručení.
Po vyplnění data vyvěšení a sejmutí bude veřejná vyhláška vrácena odboru životního
prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov.
Datum vyvěšení:………………………

Datum sejmutí: ………………………

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

Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákon – stavebník:
- Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice
Účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný stavební
záměr uskutečněn:
- Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice
Účastníci řízení podle § 94k písm. c), d) stavebního zákona – vlastník stavby nebo pozemku, na nichž má být
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má k pozemku či stavbě jiné věcné právo
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 - zastupuje Správa a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
- Tělocvičná jednota Sokol Vedrovice, Vedrovice 323, 671 75 Loděnice
- František Prášek, Vedrovice 190, 671 75 Loděnice
- Milada Prášková, Vedrovice 190, 671 75 Loděnice
- Radomil Knotek, Vedrovice 143, 671 75 Loděnice
- Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice
- EG.D, a.s., Regionální správa Znojmo, Rooseveltova3628/8a, 669 02 Znojmo
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno (doručí se veřejnou vyhláškou)
- vlastníci pozemků p.č. st. 2/1, 24/1, st. 26, st. 27/1, 28, 31/1, st. 42/1, st. 43, st. 58, st. 101, st. 102, st. 110/1, st.
114, st. 115, st. 116, st. 119, st. 122, st. 123, st. 132, 138/2, 283/4, 302/1, 302/16, 1303/8, 1303/13, 1303/39,
1303/41, 1303/42, 1303/43, 1303/44, 1375/1, 1375/6, 1375/9, 1375/23, 1375/29, 1375/34, 1474/6, 1477/1,
1477/2, 1477/3, 1479, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/2, 1483/1, 1483/2, 1484/4, 1484/9, 1484/10, 1485/3,
1485/6, 1487/3, 1496/3, 1504, 1508, 2351, 2937, 3312 v k.ú. Vedrovice
Dotčené orgány:
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Znojmo, Pražská 3873/59b, 669 02 Znojmo
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje
- Městský úřad Moravský Krumlov – úřední deska

