MĚSTSKÝ

ÚŘAD

Odbor životního prostředí

ZNOJMO
muznxo2 0 5 kae

_________________ nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1__________________
Spisová značka: SMUZN 9211/2019 ŽP/Ax
Číslo jednací: MUZN 52657/2019
Oprávněná úřední osoba: ing. Antonín Alexa
Telefon: 515216415
E-mail: antonin.alexa@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 15.5.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP) obdržel dne 3.12.2018
žádost společnosti AQUAPROJEKT CZ s.r.o., zastupující Ing. Petra Svobodu Legionářská 1879/41,
Znojmo a Ing. Iva Svobodu, Gagarinova 2770/54 Znojmo, ve věci povolení ke zřízení stavby vodního
díla Sídliště rodinných a bytových domů - Křivánky SO.301.1 Přivaděč dešťové kanalizace na
pozemcích parc.č. 5590/8, 4408/38, 4408/157, 3698/1, 3710/1, 3711/1, 5500, 5537, 5538/1, 5590/15 a
4408/33 k.ú. Znojmo - město.
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 11.6.2019. 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
1171/2019 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.
Vyjádřit se k úplným podkladům k rozhodnutí je možné od 12.6.2019 do 17.6.2019. Po uplynutí této
lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.
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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.

Ing. Petr Svoboda Legionářská 1879/41, Znojmo a Ing. Ivo Svoboda, Gagarinova 2770/54
Znojmo - doručováno zástupci - AQUA PROJEKT CZ s.r.o., IDDS: 5m4ve9m
Město Znojmo - doručováno MěÚ Znojmo, kancelář tajemníka, oddělení právní a sekretariátu,
Obrokova 1/12, 66902 Znojmo
Obec Kuchařovice, IDDS: 35kbks3

účastníci řízení, kterým bude oznámení o zahájení vodoprávního řízení doručeno v souladu s ust. §
144 správního řádu veřejnou vyhláškou:
Vodovody a kanalizace Znojemsko, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika s.r.o., GridServices, s.r.o., UPC Česká
republika, s.r.o., Povodí Moravy, s.p., ČR - Státní pozemkový úřad,
Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 4408/112, 4408/134, 440012, 4400/22, 3711/7, Í709/2, 3709/6,
3709/3, 3709/1, 3709/8, 3698/4, 3710/2, 3710/3, 3711/6, 4400/1, 4404/8, 4404/9, 4408/36, 4410/1,
4405, 4406, 4410/2, 4408/135, 4409/13709/1 k.ú. Znojmo - město a parc.č. 1142/18, 1142/22,
1142/23, 1142/25, 1142/26, 1142/21, 1140/102, 1140/103, 1140/101, 1140/104, 1140/105, 1142/24,
1150/1, 1140/100, 1142/20, 1141, 1142/1, 1140/99, 1142/19 k.ú. Kuchařovice
Dotčené orgány:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MěÚ Znojmo, odbor výstavby, Obroková 2/10, 66922 Znojmo
MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
MěÚ Znojmo, OŽP - oddělení odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
MěÚ Znojmo, OŽP - orgán ochrany ZPF, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
MěÚ Znojmo - odbor školství, kultury a památkové péče, Náměstí Armády 1213/8, 66902
Znojmo

Na vědomí:
2

10.

MěÚ Znojmo, odbor majetkový, Obroková 2/10, 66901 Znojmo
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