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671 34 Horní Dunajovice
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Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby
Dne 09. ledna 2017 podal(a) : „Svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice-tlaková
kanalizace a intenzifikace ČOV - IČ 71214445- se sídlem Želetice čp.49 , PSČ 671 34
Horní Dunajovice “ – zastoupená „Vodárenská Akciová Společnost ,a.s.-divize Znojmo-IČO: 494 55 842-, se sídlem Kotkova 2518/20, PSČ 670 25 Znojmo “návrh na vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby:
“ Zajištění nového zdroje kvalitní pitné vody pro skupinový vodovod Horní Dunajovice“
na pozemcích parc. č. 137/2, 2101/1, 2554, 2553/1, 2539/5, 2538/1 kat. území Horní
Dunajovice, obsahující následující objekty:
- SO 01-Výtlačný vodovodní řad
- SO 02- Zhlaví nad vrtem (armaturní šachta)
- SO 03- Přípojka NN a ovládací kabel
- SO 04- Oplocení vrtu
- SO 05- Příjezdová komunikace k vrtu
- SO 05- Hydrogeologický vrt HV-501
- PS 01- Elektroinstalace
- PS 02- MaR, ASŘTP, přenos dat
- PS 03- Vystrojení vrtu
- PS 04- Trubní propoje ve dodojemu
.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad ve Višňovém, jako stavební úřad příslušný podle § 13,odst.1), písm.e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),
oznamuje podle § 87 odst. 1) „ stavebního zákona „ o zahájení územního řízení o umístění
stavby dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je schválený
územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst.2) stavebního zákona oznamuje stavební úřad
zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.
Žadatel(é) zajistí, v souladu s § 87 odst. 2) stavebního zákona, aby informace o
jeho záměru a tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co
obdržel oznámení o zahájení územního řízení o umístění „stavby“, vyvěšena na informační
desce obecního úřadu Horní Dunajovice nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby

nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to po dobu 15 dní ode dne doručení
oznámení o zahájení řízení o umístění „stavby“. Součástí informace bude grafické vyjádření
záměru, popřípadě jiný poklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou
podobu záměru a na jeho vliv na okolí.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované územní řízení
o umístění „stavby“.
Současně upouští od ohledání na místě i od ústního jednání, neboť poměry staveniště jsou
mu dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru navrhované
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Dotčené orgány státní správy mohou své závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky
a připomínky, popřípadě důkazy uplatit do 15 dnů ode dne doručení podáním učiněným ke
zdejšímu stavebnímu úřadu.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři stavebního úřadu (návštěvní dny
pondělí a středa).
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení
přímo dotčeni, jsou povinni strpět případné ohledání na místě podle § 54 odst.1 zákona č.
500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a k tomto účelu
zpřístupnit.
Účastníci řízení jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni
navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle
ustanovení § 36 odst. 2 mají účastníci právo se vyjádřit v řízení své stanovisko; ve smyslu
ustanovení § 52 správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska (dle § 49 odst. 1, správního
řádu ) nebo vyjádření , které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu
ustanovení § 136 odst. 4 správního řádu, v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet
do spisu.
Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 správního
řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si i výpisy a
právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Účastník si může dle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně
pouze jednoho zmocněnce. Účastník nebo jeho zástupce je ve smyslu ust.§ 36 odst. 4
správního řádu povinen předložit na výzvu občanský průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti
se rozumí doklad, který je veřejnou listinou; v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož
je patrná i podoba; popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu,
která doklad překládá, jako oprávněného držitele.
Ing. Josef David
vedoucí stavebního úřadu
(razítko, podpis)
„otisk úředního razítka „

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dní
oznámení o zahájení řízení o umístění „stavby“.

ode dne doručení

Vyvěšeno dne:………………………
Sejmuto dne:…..………………….
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení…………….

Obdrží:
Doručí se:
Účastníci územního řízení: (dle § 85 odst.1 zák.č.183/2006 Sb.)
- „Svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice-tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV IČ 71214445- se sídlem Želetice čp.49 , PSČ 671 34 Horní Dunajovice “ –
zastoupená „Vodárenská Akciová Společnost ,a.s.-divize Znojmo- -IČO: 494 55 842-,
se sídlem Kotkova 2518/20, PSČ 670 25 Znojmo “
- Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34 Horní Dunajovice -DS
- AGRA Horní Dunajovice a.s.,Horní Dunajovice čp.38, PSČ 671 34-DS
- Vodárenská akciová společnost a.s.,Kotkova 2518/20,Znojmo ,PSČ 670 25-DS
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří,PSČ 601 75 Brno-DS
- Marie Reiterová, Horní Dunajovice čp.78, PSČ 671 34 - doporučeně
Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí:
- Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí: p.č. st.210, 149/1, 149/2, 541/1,
2538/5,2538/7, 2538/10, 2538/8, 2539/4, 2539/6, 2539/7, 2563/1, 2563/9..pro k.ú.
Horní Dunajovice
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří,PSČ 601 75 Brno-DS
Vlastníci dotčených pozemků a nemovitostí
Území s ÚP nebo RP (§ 92 odst.3 zákona č.183/2006 Sb.)
Na vědomí:
- MěÚ -Odbor životního prostředí - Znojmo ,PSČ 669 02 Znojmo-DS
- HZS JmK , Pražská 3198/83, Znojmo.669 03-DS
- Vodárenská akciová společnost a.s.,Kotkova 2518/20,Znojmo,PSČ
- KHS JmK Znojmo,MUDr.J.Janského 15,PSČ 669 02-DS
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, PSČ 130 00 Praha 3-DS
- Innogy a.s. , Plynárenská 1, Brno. PSČ 602 00-DS
- E.ON ČR a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice-DS
- VUSS Brno, Svatoplukova 2687/84, PSČ 615 00 Brno – DS
- MěÚ OŠKaPP Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo-DS
- KÚ JmK, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5, PSČ 601 82 Brno-DS
- MO-SEM, Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno-DS
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 Praha 10-DS
- Vodovod,kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové,přísp.organizace, se
sídlem Višňové čp.212, PSČ 671 38 –DS
- Obchodní báňský úřad, Cejl 13, PSČ 601 42 Brno-DS
- Ústav archeologické památkové péče, Kaloudova 1321/30, PSČ 614 00 Brno-DS
- Lesy ČR,s.p.,Lesní správa Znojmo, Pivovarská 1, PSČ 669 02 Znojmo – DS
- Městys Višňové, PSČ 671 38 Višňové - DS

