MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO
Odbor životního prostředí

*MUZNX029UM2U*
MUZNX029UM2U

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1
__________________________________________________________________________________________
Spisová značka: SMUZN 18526/2020 ŽP/Ax
Číslo jednací: MUZN 165643/2020
Oprávněná úřední osoba: ing. Antonín Alexa
Telefon: 515216415
E-mail: antonin.alexa@muznojmo.cz
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností
speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 5 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a § 66 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění novel v řízení vedeném dle § 115 vodního zákona vydává Ing. Petru
Svobodovi narozenému 22.2.1973, trvalým pobytem Legionářská 1879/41, 66902 Znojmo a Ing. Ivu
Svobodovi narozenému 21.2.1978, trvalým pobytem Gagarinova 2770/54, 66902 Znojmo, podle
ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona

stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Sídliště rodinných a bytových domů – Křivánky SO.301 dešťová
kanalizace, SO.302 Splašková kanalizace, SO.303 Prodloužení veřejného vodovodu“ ve vodním
útvaru Dyje od vzdutí nádrže Znojmo po státní hranici (DYJ_0180), v kraji Jihomoravském, okrese
Znojmo, v obci Znojmo, katastrálním území Znojmo - město, na pozemcích parc.č. 3698/1, 3698/4,
3698/7, 3710/1, 4400/1, 4408/1, 4408/33, 4408/36, 4408/38, 4408/156, 4408/157, 4408/158,
4408/159, 4409/1, 5500, 5537, 5538/1, 5590/8, 5590/15, 3711/1 a v obci Kuchařovice, katastrálním
území Kuchařovice na pozemku parc.č. 1139/5, č.h.p. 4-14-02-0660 dle projektové dokumentace
zpracované společností AQUA PROJEKT CZ s.r.o., Práče 140/, 67161 Práče, v červnu 2019, č. zak
201928.
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Kanalizační soustava:
Charakter kanalizační soustavy:
Povolované kanalizační stavby a objekty:

Skupinová kanalizace Znojmo, Dešťová kanalizace
Sídliště rodinných a bytových domů – Křivánky
oddílná
stoková síť, retenční a vsakovací nádrž

Příslušnost k systému vodovodu
Skupinový vodovod Znojmo
Kód užití vody
15 – zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objektyvodovodní řad zásobovací
Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:
Elektronický podpis - 21.9.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. František Hušek, PhD.
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.1.2021 13:16:41-000 +01:00
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SO 303 Prodloužení veřejného vodovodu
Druh vodovodního řadu
Celková délka řadů
Nejmenší světlost řadu
Největší světlost řadu

zásobovací síť
1164 m
80 mm
100 mm

Přímé určení polohy souřadnice X,Y

1192027.26, 642675.12 až 1192309.27, 642313.91

SO 302 Prodloužení Splaškové kanalizace
Druh stokové sítě:
Celková délka gravitační stoky:
Jmenovitá světlost stoky:

gravitační
1725,96 m
250 mm

Přímé určení polohy souřadnice X,Y

1192584.22, 642775.43 až 1191927.48, 642464.45

SO 301 Dešťová kanalizace
Druh stokové sítě:
Celková délka stok:
Jmenovitá světlost stoky:
Vsakovací pole
Celkový objem vsakovacích polí
Přímé určení polohy souřadnice X,Y
Účel stavby vodního díla:

gravitační
789.5 m
300 mm
20 ks
309.7 m3
1192295.78, 642294.41 až 1191925.47, 642465.38

zásobování obyvatelstva vodou, odvádění splaškových vod, odvádění
srážkových vod

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona
a ustanovení § 115 odst.1 a 2 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení.
Bude dodržena ČSN 736005. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního
a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozuje OPTOKON, a.s., itself s.r.o.,
E.ON Distribuce, a.s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o. a Vodárenská akciová společnost, a.s., je nutné
zajistit vytýčení trasy tohoto vedení příslušným provozovatelem. Odkryté vedení musí být po dobu
výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno
mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Výkopové práce v OP vedení VN budou
prováděny za beznapěťového stavu. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno
provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke
kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby. Společnosti OPTOKON, a.s., itself s.r.o. bude předáno geodetické zaměření místa styku
s dotčeným vedením v jejich správě.
3. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-43310/2019/5203/Gr z 3.2.2020:
- při realizačních pracích nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými
látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků
4. Budou splněny podmínky vyjádření VAS a.s. divize Znojmo a ZSO VaK Znojemsko č.j. 779/15/20
z 16.3.2020:
- zhotovitel bude postupovat tak, aby minimalizoval počet a dobu trvání odstávek vodovodu, bez
písemného souhlasu provozovatele nebude provedena žádná odstávka vodovodu
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- jakákoliv manipulace se stávajícím vodovodem a kanalizací (zejména uzavírání, otevírání
stávajících šoupat, napojování na stávající vodovod a kanalizaci apod.) bude prováděna
pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo, eventuálně dodavatelem stavby za účasti provozovatele
- vodovodní řad bude možné propojit se stávajícím vodovodem až po doložení vyhovujícího
rozboru vzorku pitné vody a vyhovující tlakové zkoušce na nově provedeném potrubí
- před zahájením prací na napojení na kanalizaci bude přizván zástupce VAS, a.s. divize Znojmo,
provozu kanalizací k projednání způsobu napojení a úprav šachty
- jakákoli změna oproti schválené PD, bude písemně odsouhlasena zástupcem provozu kanalizací
a vodovodů VAS a.s.
- všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování si zhotovitel v předstihu nejméně 20 dnů
dohodne s provozovatelem vodovodu.
- investor nebo dodavatel stavby si před zahájením stavby objedná u provozovatele manipulaci
na vodovodní síti (odstávky vody, náhradní zásobování vodou, odkalení vodovodní sítě) spojené
s napojením nového vodovodu na stávající vodovod
- bude-li po dokončení stavby zjištěno, že je kanalizace znečištěna stavební činností, bude
provedeno její vyčištění vysokotlakou čistící technikou
- zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu bude přizván k účasti na
kontrolních dnech stavby, tlakových zkouškách, provedení proplachu a desinfekce, provedení
zkoušky funkčnosti osazených hydrantů a armatur před zahájením a po dokončení stavby,
kontrole správnosti provedení vodovodu, kontrole funkčnosti identifikačního vodiče a osazení
poklopů armatur a zkouškách vodotěsnosti stok, prohlídce kanalizace průmyslovou kamerou,
kontrole provedení kanalizačních šachet a povolení zásypu
5. Budou splněny podmínky Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 81190/2014 z 20.11.2014:
- Bude dodržena česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích. V případě nezbytného kácení dřevin v souvislosti se stavbou bude
postupováno dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.
- Stavební objekt křížení vodního toku Leska bude řešen tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení
ekologicko-stabilizační funkce vodního toku jako významného krajinného prvku ve smyslu § 3
odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
- S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák. č.
185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech
vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů
oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů
od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8,
Znojmo.
6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany ZPF č.j.
MUZN 21896/2015 z 30.3.2015:
- zamýšlené provádění prací bude předem projednáno s vlastníky, příp. také s uživateli pozemků
- před provedením výkopu bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy v celém manipulačním
pruhu
- po ukončení prací bude ornice rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu
- lhůta dočasného odnětí půdy ze ZPF včetně doby potřebné 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 budou dodržovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební
a průmyslové činnosti uvedené v ustanovení § 8 zákona a vyhlášce č. 13/1994 Sb.
7. Budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS v Brně ÚP Znojmo č.j. KHSJM
58493/2019/ZN/HOK z 23.10.2019:
- veškeré použité výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou instalované v rámci
výstavby vodovodního řadu budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
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- na KHS JmK bude předložen rozbor vody alespoň v kráceném rozsahu z nového vodovodního
řadu dle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Výše uvedené náležitosti budou doloženy na KHS JmK se žádostí o vydání závazného
stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu
8. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 21844/2015
z 17.4.2015:
- Nejméně 30 dnů před zahájením prací požádá stavebník nebo provádějící organizace u

MěÚ Znojmo, odboru dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace v souladu
s ustanovením § 25 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů. Žádost musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 40 vyhlášky
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- V případě, že při provádění stavebních prací dojde k omezení silničního provozu, musí
stavebník nebo provádějící organizace rovněž požádat příslušný silniční správní úřad o
povolení omezení provozu a s tím související stanovení dopravního značení, které je
třeba projednat s příslušným orgánem Policie ČR
9. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
10. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu).

Odůvodnění
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 6.4.2020 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 dešťová kanalizace, SO.302 Splašková
kanalizace, SO.303 Prodloužení veřejného vodovodu.
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 30.6.2020 č.j. MUZN 91412/2020 oznámil podle ustanovení 115
vodního zákona zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
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 upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění
závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a důkazů.
Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního
zákona, ustanovení § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dalšími
doklady, a to:
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi stavebníkem a ČR – státním
pozemkovým úřadem + souhlas s provedením stavby vyznačený na situaci stavby
- Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi stavebníkem a městem Znojmem
- Plná moc pro zastupování stavebníka společností AQUAPROJEKT CZ s.r.o.
- Územní rozhodnutí č.j. MUZN 80773/2015 z 30.9.2015 a č.j. MUZN 19609/2019 z 18.2.2019 a č.j.
MUZN 13894/2020 z 3.2.2020
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona č.j. MUZN 27788/2020 z 4.3.2020
- Vyjádření Obce Kuchařovice č.j. 0215/2013 z 17.6.2013 a č.j. KUCH-296/2018 z 18.10.2018 +
souhlas s provedením stavby vyznačený na situaci stavby
- Nájemní smlouva mezi stavebníkem a Povodí Moravy, s.p. + souhlas s provedením stavby
vyznačený na situaci stavby
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PM51576/2014-203/No z 22.10.2014 a č.j. PM24792/2018/5203/No z 1.11.2018 a č.j PM-43310/2019/5203/Gr z 3.2.2020
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi stavebníkem a Městem
Znojmem + souhlas s provedením stavby vyznačený na situaci stavby
4
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-

Vyjádření OPTOKON, a.s. z 1.10.2019
Vyjádření itself s.r.o. č.j. 19/004650 z 11.10.2019
Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. č.j. M40715-26009850 z 18.10.2019
Vyjádření VAS a.s. divize Znojmo a ZSO VaK Znojemsko č.j. 779/15/20 z 16.3.2020
Vyjádření Gridservices, s.r.o. . č.j. 5002011334 z 23.10.2019
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 767060/19 z 7.10.2019
Vyjádření KÚ JmK č.j. JMK 61709/2015 OŽP/Krm z 19.5.2019
Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 81190/2014 z 20.11.2014
Závazné stanovisko KHS v Brně ÚP Znojmo č.j. KHSJM 58493/2019/ZN/HOK z 23.10.2019
Vyjádření HZS JmK č.j. HSBM-10-173-60/7-POKŘ-2019
Vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 21844/2015 z 17.4.2015
Vyjádření PČR KRPB-65580/ČJ-2020-061306 27.3.2020
Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany ZPF č.j. MUZN 21896/2015 z 30.3.2015
Výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků
Projektová dokumentace

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
1. Stručný popis věci:
Jedná se o stavbu vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace pro lokalitu budoucího sídliště
rodinných a bytových domů Křivánky.
Stavba je navržena na pozemcích parc.č. 3698/1, 3698/4, 3698/7, 3710/1, 4400/1, 4408/1, 4408/33,
4408/36, 4408/38, 4408/156, 4408/157, 4408/158, 4408/159, 4409/1, 5500, 5537, 5538/1, 5590/8,
5590/15, 3711/1 k.ú. Znojmo-město a parc.č. 1139/5 k.ú. Kuchařovice.
Součástí stavby jsou následující stavební objekty:
SO 303 Prodloužení veřejného vodovodu.
Zásobování lokality vodou je řešeno vodovodními řady V dl. 631 m z PE 100 RC 110 mm a TLT
DN 100 a řady V1 dl. 140 m, V2 140 m, V3 dl. 135 m a V4 dl. 118 m z PE 100 RC 90 mm
(celková délka 1164 m).
Vodovod je napojen prostřednictvím řadu V na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
SO 302 Splašková kanalizace:
Pro odkanalizování splaškových vod jsou navrženy gravitační stoky S dl. 1310.04 m, S dl. 120 m,
S2 dl. 129.22, S3 147m, S4A dl. 11.7m a S4B dl. 8 m (celková dl. 1725,96 m) z PP trub DN 250
mm. Stoka S je v blízkosti vodního toku Leska napojena na stávající kanalizaci pro veřejnou
potřebu. V tomto místě bude vybudována nová monolitická šachta DN 1500. V místě křížení toku
Leska bude potrubí uloženo do chráničky.
SO 301 dešťová kanalizace:
Srážkové vody z komunikací a bytových domů budou odváděny gravitačními stokami D1 dl. 461
m, D2 dl. 92.4 m, D3 dl. 116 m a D4 dl. 120.5 m (celková dl. 789.5m) z trub PVC SN 12 DN 300.
Na stokách budou kaskádovitě osazeny retenční vsakovací nádrže o celkovém objemu 309.7 m3
s celkovým regulovaným odtokem z lokality 1 l/s. Dešťová kanalizace bude napojena na přivaděč
odvádějící nevsáknuté vody do vodního toku Leska. Přivaděč byl řešen v samostatném řízení a není
předmětem tohoto řízení.
2. K záměru stavby vodního díla byla MěÚ Znojmo, odborem výstavby vydána následující územní
rozhodnutí: č.j. MUZN 80773/2015 z 30.9.2015, č.j. MUZN 19609/2019 z 18.2.2019 a č.j. MUZN
13894/2020 z 3.2.2020.
3. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2
stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne 4.3.2020.
4. Byla vydána tato kladná stanoviska dotčených orgánů:
- Vyjádření KÚ JmK č.j. JMK 61709/2015 OŽP/Krm z 19.5.2019
- Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 81190/2014 z 20.11.2014
- Závazné stanovisko KHS v Brně ÚP Znojmo č.j. KHSJM 58493/2019/ZN/HOK z 23.10.2019
- Vyjádření HZS JmK č.j. HSBM-10-173-60/7-POKŘ-2019
- Vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 21844/2015 z 17.4.2015
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- Vyjádření PČR KRPB-65580/ČJ-2020-061306 27.3.2020
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany ZPF č.j. MUZN 21896/2015
z 30.3.2015
5. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona
takto:
- Ing. Petr Svoboda a Ing. Ivo Svoboda – stavebník, vlastník dotčených pozemků – v řízení
zastupován společností AQUA PROJEKT CZ s.r.o.
- Město Znojmo - dotčeno stavbou na svém území, vlastník dotč. pozemků
- Obec Kuchařovice - dotčena stavbou na svém území, vlastník dotč. pozemků
- Povodí Moravy, s.p. – správce dotčeného pozemku ve vlastnictví ČR
- ČR – Státní pozemkový úřad – vlastník dotčeného pozemku
- S-A-S STAVBY spol. s r.o. – vlastník dotčeného pozemku
Vlastníci a provozovatelé dotčených sítí technického vybavení: Vodovody a kanalizace
Znojemsko, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., OPTOKON, a.s., itself s.r.o.,
E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o.,CETIN a.s.
Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 3691/1, 5499, 5590/1, 3710/1, 3709/2, 3709/3, 4400/12,
3709/1, 4400/11, 1100/11, 4400/8, 4400/9, 4400/10,4400/2,4404/7,4404/8, 4404/9, 4405, 4406,
4408/134, 4408/135, 4410/2, 4410/1, 4410/4,4408/117, 4408/174,4408/34, 5538/3, 4423/3,4423/4,
4423/8 k.ú. Znojmo – město a parc.č. 1142/19 ,1142/18, 1142/23, 1142/22, 1142/25, 1142/24,
1150/1, 1140/105, 1140/104, 1140/103, 1140/102, 1140/101, 1140/100, 1140/99, k.ú. Kuchařovice
6. Vlastnictví pozemků, na kterých má být stavba realizována bylo ověřeno dle výpisu z katastru nemovitostí.
Pozemky jsou částečně ve vlastnictví stavebníka a částečně ve vlastnictví Města Znojma, Obce Kuchařovice,
společnosti S-A-S STAVBY spol. s r.o. a ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. a Státní
pozemkový úřad. Právo provést stavbu na pozemcích těchto vlastníků bylo doloženo ve smyslu § 184a
stavebního zákona souhlasem vyznačeným na situačním výkresu stavby.

7. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení, ani závazná
stanoviska dotčených orgánů.
8. Před vydáním rozhodnutí byla dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
dána účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí,
V této lhůtě se k podkladům rozhodnutí nikdo nevyjádřil.
9. Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a
připomínky.
Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky
na výstavbu vodních děl podle vyh. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky proti vydání stavební povolení ke zřízení
stavby. Podmínky pro provedení a užívání stavby uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a
účastníků řízení byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.
Podle stanoviska správce povodí z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí
Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že
záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu
nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
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Poučení stavebníka: stavebník je podle ust. § 152 odst. 3 a 4 stavebního zákona § 15 odst. 4)vodního
zákona a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen:
1) Oznámit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem
termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
3) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor
projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací.
4) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém
nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v
jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho
doručení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám.
3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč
byl uhrazen dne 1.7.2020.

[ Otisk úředního razítka ]

Ing. František HUŠEK, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

datum vyvěšení:

datum sejmutí:
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Toto rozhodnutí obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
S-A-S STAVBY spol. s r.o., IDDS: tcwy8qs
Vodovody a kanalizace Znojemsko, IDDS: mfcan8a
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
OPTOKON, a.s., IDDS: s7grkte
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou
vyhláškou:
Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 3691/1, 5499, 5590/1, 3710/1, 3709/2, 3709/3, 4400/12, 3709/1,
4400/11, 1100/11, 4400/8, 4400/9, 4400/10,4400/2,4404/7,4404/8, 4404/9, 4405, 4406, 4408/134,
4408/135, 4410/2, 4410/1, 4410/4,4408/117, 4408/174,4408/34, 5538/3, 4423/3,4423/4, 4423/8 k.ú.
Znojmo – město a parc.č. 1142/19 ,1142/18, 1142/23, 1142/22, 1142/25, 1142/24, 1150/1, 1140/105,
1140/104, 1140/103, 1140/102, 1140/101, 1140/100, 1140/99, k.ú. Kuchařovice
Dotčené orgány:
14.
15.
16.
17.
18.

MěÚ Znojmo, odbor výstavby , Obroková 2/10, 66922 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
19. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 60200
Brno, IDDS: jaaai36
Na vědomí:
20. MěÚ Znojmo, odbor majetkový, Obroková 2/10, 66901 Znojmo
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