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Veřejná vyhláška

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 35

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 “- dále jen „žadatel“ –
žádost na vydání 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
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 „) , v územním řízení posoudil návrh podle § 84 až § 91 „stavebního zákona „ , a na
základě tohoto posouzení
vydává
podle § 79 odst.1) a § 92 odst.1) „stavebního zákona „ a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
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.
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Druh a účel umísťované stavby:
-

Předmětem stavby je vybudování záložního zdroje pitné vody. Navrhovaná stavba má
hlavní účel zajistit odběr podzemní vody.

Umístění stavby na pozemku:
- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 137/2, 2101/1, 2554, 2553/1, 2539/5,
2538/1 kat. území Horní Dunajovice
Dle projektové dokumentace stavby zpracované f.GEOtest,a.s.,Šmahova 1244/112,
PSČ 627 00 Brno.
Pro umístění a projektovou příprav/u stavby se stanoví tyto podmínky:
1.
„Stavba“ bude umístěna dle zastavovací situace , která je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí a dle projektové dokumentace stavby zpracované f.GEOtest,
a.s.,Šmahova 1244/112, PSČ 627 00 Brno.
2. Bude dodržena vyhl. č. 501/2006 Sb. o „Obecných požadavcích na využívání území „
a vyhl.č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů „O technických požadavcích na
stavby „.
3. Projektová dokumentace bude doplněna dle vyjádření DOSS.
4. Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životním prostředí, zejména škodlivé
hluk, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací , nesmí
překročit limity uvedené v příslušných předpisech např. nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zařízení a prostory pro nakládání
s odpady musí být umístěny v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí.
5. Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení zemních inž. sítí
odpovědnými správci těchto sítí, a o vytýčení bude sepsán písemný protokol. V případě
dotčení zemních inž. sítí , budou pozváni odpovědní správci dotčených inž. sítí ke kontrole
před provedením zásypu.
6. „Stavba“ musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby
účinky zatížení a nepříznivý vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a
užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit škody na vlastních a cizích
nemovitostech.
7. „Stavba“ musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob
nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních
staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních
předpisech.
8. Při provádění „stavby“ bude respektována ČSN 83 9061-Ochrana stromů, porostů a
vegetačních plocha při stavebních pracích. Při realizaci stavby bude volen takový postup,
při němž nedojde ke znečištění vodního toku a okolních pozemků ropnými či jinými
závadnými látkami. Přípravné práce spojené s realizací stavby na úseku vodního toku a
údolní nivy budou prováděny mimo období hnízdění ptáků a období intenzivního
rozmnožování obojživelníků, tzn.tyto práce nebudou realizovány v období od března do
půlky srpna.
9. Veškeré použité výrobky a materiály pro vodovod budou v souladu s vyhl.č.409//2005
Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na
úpravu vody.
10. Veškeré použité výrobky a materiály pro vodovod budou v souladu s vyhláškou
č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
11. Před uvedením stavby do trvalého provozu bude proveden zkušební provoz
v minimální půlroční délce. Vyhodnocení zkušebního provozu bude zahrnovat alespoň
jeden úplný rozbor a jednou měsíčně provedený krácený rozbor zahrnující i ukazatel
URAN, bude doloženo na KHS JmK před uvedením stavby do trvalého provozu.
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Aktualizace provozního řádu SV vodovodu před uvedením stavby do trvalého provozu
bude doložena na KHS JmK.
12. V průběhu stavby je nutné zabránit a vyloučit možnost úniku ropných látek
z použitých mechanismů.
13. Všechny prostory, kde se bude manipulovat se závadnými látkami (maziva, řezné
kapaliny, nátěrové hmoty, ředidla apod.), musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít
k úniku těchto látek do půdy nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
14. S odpady, které při stavbě vzniknou, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.
o odpadech, a předpisy souvisejícími. Během výstavby bude vedena průběžná evidence
odpadů, které vzniknou při stavbě, v rozsahu dle § 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
OŽP Znojmo.
15. Během výstavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků a nemovitostí, břehů,
znečištění vodních toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudou volně skladovány na
březích ani v blízkosti vodních toků.
16. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
17. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
18. Při provádění prací nedojde k poškození okolního lesního porostu a nebudou káceny
žádné dřeviny rostoucí na lesních pozemcích. Na lesní pozemky nebude ukládán žádný
stavební materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina. Při
provádění stavby bude dodržena ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích. Před započetím stavby je nutné získat pravomocné
rozhodnutí o dočasném odnětí části lesního pozemku, kde budou probíhat stavební práce
dle §15,§16 a §17 lesního zákona a vyhl.č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí
nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa na dobu
realizace stavby.
19. Zahájení prací v místě křížení vodního toku musí být min.14 dní předem písemně
oznámen správci DVT Křepička, tj. Povodí Moravy,s.p. provoz Znojmo. Křížení toku bude
provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami. Osa
potrubí a kabelovodu bude v místě křížení kolmá na osu vodního toku. Obě vedení budou
v místě křížení s vodním tokem uloženy do ocelové chráničky uložené min.1,20m pode
dnem vodního toku v délce chráničky přesahující min.1,00m od břehové čáry na obě
strany. Místo křížení vodního toku bude na obou březích vyznačeno příslušnými
povrchovými značkami (orientačními sloupky). Profil koryta vodního toku bude v místě
křížení opevněn kamenným záhozem.
20. Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky
vyplývající z energetického zákona, zákona č.591/2006Sb., z nařízení vlády o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými
ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33
2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000. V prostoru
ochranného pásma vedení vvn a zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování
mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál. Činnosti v ochranném pásmu nesmí
ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení. V případě nepříznivého počasí
(bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být
činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
21. Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době
přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR .
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22. Budou dodrženy podmínky a připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní
správy, zejména:
- vyjádření k územnímu řízení E.ON ČR a.s.Brno ze dne 16.09.2016 pod zn. M4071516140536 (v zájmovém území se nachází vedení VN, NN)
vyjádření k exist.sítí CETIN a.s. ze dne 11.09.2016 pod č.j. 705061/16 (nedojde ke
střetu s vedením)
- stanovisko k územnímu řízení RWE a.s. Brno ze dne 12.09.2016 pod zn. 5001375647
(nedojde ke střetu s vedením)
souhlas na stavební činnost a činnost v ochranném pásmu ČEPS,a.s. ze dne 2.12.2016
pod č.j.64/BRN/1165/16/11330/2.12.2016/Dvoř.
- vyjádření Vod.akc.spol.a.s. ze dne 09.11.2016 pod č.j. 4117/15/16
závazné stanovisko MěÚ OŽP Znojmo ze dne 16.02.2016 pod č.j. MUZN
12596/2016
- vyjádření MěÚ OŽP Znojmo ze dne 22.11.2016 pod č.j.MUZN 94453/2016
- závazné stanovisko MěÚ OŽP Znojmo ze dne 5.12.2016 pod č.j. MUZN 100367/2016
souhlas s vedením trasy po ZPF MěÚ OŽP Znojmo ze dne 6.12.2016 pod č.j.MUZN
100366/2016
závazné stanovisko orgánu státní správy lesů MěÚ OŽP Znojmo ze dne 14.11.2016
pod č.j.MUZN 95862/2016
- závazné stanovisko KHS JmK Znojmo ze dne 01.12.2016 pod čj. KHSJM
65472/2016/ZN/HOK
- závazné stanovisko HZS JmK Znojmo ze dne 01.12.2016 pod ev.č.HSBM-10-41-7/7POKŘ-2016
- stanovisko KÚ JmK OŽP v Brně ze dne 30.11.2016 pod č.j.JMK 175793/2016
MO,sekce ekonomická a majetková, Brno ze dne 27.9.2016 pod č.j.498/6/955/20158201
- stanovisko Povodí Moravy,s.p. ze dne 22.11.2016 pod č.j.PM064189/2016-203/Kr.
vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne 10.11.2016 pod
č.j.412/2016
- vyjádření Obvodný báňský úřad SBS 36484/2016/OBÚ-01/1 ze dne 10.11.2016,
které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí .
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
- „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
- AGRA Horní Dunajovice a.s.,Horní Dunajovice čp.38, PSČ 671 34
- Vodárenská akciová společnost a.s.,Kotkova 2518/20,Znojmo ,PSČ 670 25
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří,PSČ 601 75 Brno
- Marie Reiterová, Horní Dunajovice čp.78, PSČ 671 34
- 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
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Během jednání nebyly vzneseny námitky proti vydání územního rozhodnutí o umístění „
stavby „.
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O d ů v o d n ě n í:
„Žadatel„ podal(i) dne 09.ledna 2016 návrh na vydání územního rozhodnutí o
umístění „stavby“ na pozemcích parc. č. 137/2, 2101/1, 2554, 2553/1, 2539/5, 2538/1 kat.
území Horní Dunajovice. Součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění
„stavby“ bylo:
- snímek pozemkové mapy
- doklady o vlastnictví (info) dotčených pozemků
- projektová dokumentace pro územní řízení
- smlouva o právu provést stavbu s vlastníkem pozemků parc.č. 138/2, 2554, 2553/1
a 2538/1 pro k.ú. Horní Dunajovice ..Obec Horní Dunajovice ze dne 9.11.2016
- smlouva o právu provést stavbu s vlastníkem pozemků parc.č. 2539/5 pro k.ú.
Horní Dunajovice ..Marie Reiterová, Horní Dunajovice čp.78, PSČ 671 34 ze dne
21.11.2016
- nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem
pozemku parc.č.2101/1 pro k.ú. Horní Dunajovice s Povodím Moravy,s.p. Brno ze
dne 6.12.2016
- vyjádření DOSS a správců inž.sítí
MěÚ -Odbor životního prostředí - Znojmo ,PSČ 669 02 Znojmo
HZS JmK , Pražská 3198/83, Znojmo.669 03
Vodárenská akciová společnost a.s.,Kotkova 2518/20,Znojmo,PSČ
KHS JmK Znojmo,MUDr.J.Janského 15,PSČ 669 02
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, PSČ 130 00 Praha 3
Innogy a.s. , Plynárenská 1, Brno. PSČ 602 00
E.ON ČR a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice
VUSS Brno, Svatoplukova 2687/84, PSČ 615 00 Brno
MěÚ OŠKaPP Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo
KÚ JmK, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5, PSČ 601 82 Brno
MO-SEM, Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 Praha 10
Vodovod,kanalizace
a
čistírna
odpadních
vod
v městysi
Višňové,přísp.organizace, se sídlem Višňové čp.212, PSČ 671 38
Obvodní báňský úřad, Cejl 13, PSČ 601 42 Brno
Ústav archeologické památkové péče, Kaloudova 1321/30, PSČ 614 00
Brno
Lesy ČR,s.p.,Lesní správa Znojmo, Pivovarská 1, PSČ 669 02 Znojmo
T Mobile, 140 00 Praha
České radiokomunikace PSČ 169 00 Praha.
Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy
zahájení územního řízení opatřením (veřejnou vyhláškou) ze dne 16.ledna 2016. Současně
upustil 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.
Oznámení o zahájení územního řízení o umístění „stavby“ bylo vyvěšeno na úřední
desce po dobu 15 dne (v termínu od 16.01.2017 do 01.02.2017). Nedílnou součástí
vyvěšení oznámení byla celková situace umístění „stavby“.
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.
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Stavba nezasahuje do ochranných pásem lesních porostů, dané území neslouží
k rekreačním účelům a nevyskytují se v něm žádné architektonické a památkově chráněné
objekty. V dané lokalitě není evidován žádný dobývací prostor.
Stavba není navrhována v rozporu se záměry územního plánování pro obec Horní
Dunajovice .
Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky těchto
orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její
umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje technickým
požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území i předpisy, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. K záměru nebyly
uplatněny žádné připomínky.
Na podkladě zjištěných skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků
v zahájeném územním řízení v předmětné věci, jak je uvedeno v seznamu tohoto
rozhodnutí.
Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst.1 správního řádu považoval stavební úřad
v řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro výše uvedený záměr
v souladu s § 85 odst.1, písm.a) stavebního zákona žadatele:
- „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
- AGRA Horní Dunajovice a.s.,Horní Dunajovice čp.38, PSČ 671 34
- Vodárenská akciová společnost a.s.,Kotkova 2518/20,Znojmo ,PSČ 670 25
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří,PSČ 601 75 Brno
- Marie Reiterová, Horní Dunajovice čp.78, PSČ 671 34
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří,PSČ 601 75 Brno
-

dále za účastníky řízení ve smyslu ust.§ 27 odst. 2 správního řádu považoval
stavební úřad v souladu s § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona:
Obec Horní Dunajovice, PSČ 671 34 Horní Dunajovice, jako obec na jejímž území
má být považovaný záměr uskutečněn

- dále dle ust.§ 85 odst. 2 stavebního zákona:
- 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,
jako vlastníci dotčených pozemků, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům
nebo stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
- za dotčené orgány:
- MěÚ -Odbor životního prostředí - Znojmo ,PSČ 669 02 Znojmo
- HZS JmK , Pražská 3198/83, Znojmo.669 03
- Vodárenská akciová společnost a.s.,Kotkova 2518/20,Znojmo,PSČ
- KHS JmK Znojmo,MUDr.J.Janského 15,PSČ 669 02
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, PSČ 130 00 Praha 3
- Innogy a.s. , Plynárenská 1, Brno. PSČ 602 00
- E.ON ČR a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice
- VUSS Brno, Svatoplukova 2687/84, PSČ 615 00 Brno
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-

MěÚ OŠKaPP Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo
KÚ JmK, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5, PSČ 601 82 Brno
MO-SEM, Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 Praha 10
Vodovod,kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové,přísp.organizace,
se sídlem Višňové čp.212, PSČ 671 38
Obvodní báňský úřad, Cejl 13, PSČ 601 42 Brno
Ústav archeologické památkové péče, Kaloudova 1321/30, PSČ 614 00 Brno
Lesy ČR,s.p.,Lesní správa Znojmo, Pivovarská 1, PSČ 669 02 Znojmo
Městys Višňové, PSČ 671 38 Višňové

Práva o oprávněné zájmy dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Připomínky , další návrhy a námitky nebyly uplatněny.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Vyjádření účastníků řízení byla zakomponována do podmínek rozhodnutí.
Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky těchto
orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu stanoveným
vyhláškou č. 268/2009 Sb., v platném znění.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu JmK v Brně, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího
stavebního úřadu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli,
případně obecnímu úřadu, jehož územnímu obvodu se umístění stavby týká, není-li sám
stavebním úřadem,popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst.1, stavebního zákona platnost 3 roky.Nepozbývá
však platnost , pokud v této době nebude požádáno o stavební povolení. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahu
věci k její konzumaci.
vedoucí stavebního úřadu
Ing. Josef David
(razítko, podpis)
„otisk úředního razítka“
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dní ode dne doručení
oznámení o zahájení řízení o umístění „stavby“.
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
- Obvodní 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
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