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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP) obdržel dne 7.12.2015
žádost stavebníka
Obec Horní Dunajovice, IČ 00292818, Horní Dunajovice 102, 67134 Horní Dunajovice, zast.
firmou VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, Brno, IČ 49455842,
o povolení změny stavby „Inženýrské sítě pro rodinné domky Za kostelem, Horní Dunajovice, SO
301 Splašková kanalizace, SO 302 Vodovod“ na pozemcích parc. č. 2625/1, 2625/12, 2625/13,
2625/14, 2625/15, 2625/16, 2625/17, 2625/18, 2625/19, 2627, 2628/5 v kat. území Horní Dunajovice,
obci Horní Dunajovice, před jejím dokončením.
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), ve znění pozdějších předpisů.
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 orgánům zahájení vodoprávního řízení.
MěÚ Znojmo OŽP upustil od ústního jednání a místního šetření, neboť mu jsou dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, a určuje podle ust.
§ 112 odst. 2 stavebního zákona lhůtu do 8.2.2016, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
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).
Účastníci řízení mohou nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům do doby vydání rozhodnutí
u MěÚ Znojmo OŽP v budově nám. Armády 8, dv. č. 413.
MěÚ Znojmo OŽP oznamuje, že rozhodnutí ve shora uvedené věci bude vydáno po dni 11.2.2016.
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
1 Obec Horní Dunajovice – doručeno zástupci 3
siygxrm

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS:

Ostatním účastníkům řízení:
 vlastníkům dotčených pozemků: Obec Horní Dunajovice, Pavel Bartes, Tereza Šuráňová, Denisa Bartesová, Michal
Pelech, Michal Fránek, Ladislava Fránková, Michal Adámek, Kristýna Adámková, Jiří Ambrozek, Pavel Schalk,
Roman Adámek, Veronika Tumpachová,
 vlastníkům sousedních pozemků parc. č. 122/6, 122/7, 122/7, 122/13, 122/14, 122/19, 125/2, 125/37,

125/40, 125/41, 2625/5, 2625/5, 2625/5, 2625/6, 2625/6 vše v kat. území Horní Dunajovice,
 vlastníkům (provozovatelům) dotčené technické infrastruktury: Svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice zastoupený
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., RWE GasNet, s.r.o., zastoupený RWE Distribuční
služby, s.r.o., E.ON Distribuce, a. s. – zastoupená E.ON Česká republika, s. r. o.,
se oznámení doručuje podle ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Dotřené orgány
2 Obecní úřad Horní Dunajovice, IDDS: hiwa2c3 - žádáme o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
3 Úřad Městyse Višňové, Stavební úřad, IDDS: w7mbaju
4 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se, IDDS: jaaai36
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