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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. 4 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění novel (vodní zákon), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
novel (stavební zákon), a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novel v řízení vedeném dle § 115
vodního zákona vydává Svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, Znojmo, IČ 45671745
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona

stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Obec Hrádek rekonstrukce vodovodu – průtah II/408“ ve vodním
útvaru Dyje od vzdutí nádrže Znojmo po státní hranici (DYJ_0180), v kraji Jihomoravském, okrese Znojmo,
v obci Hrádek, katastrálním území Hrádek u Znojma, na pozemcích parc.č. 1829, 2221, 5658/1, 5701/221,
5701/238, 5701/255 a 5701/283, č.h.p. 4-14-02-0883-0-35 podle projektové dokumentace zpracované
Vodárenskou akciovou společností, a.s. v březnu 2017 č. zak. 17008.
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Příslušnost k systému vodovodu
Skupinový vodovod Božice
Kód užití vody
15 – zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objekty vodovodní řad zásobovací
Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:
Rekonstrukce vodovodu
Druh vodovodního řadu
Celková délka řadů
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu
Přímé určení polohy souřadnice X,Y
Účel stavby vodního díla:

02 zásobovací síť
651,5 m
80 mm
150 mm
1204741,13, 627283,21 až 1204265,22, 627888,88

zásobování obyvatelstva vodou

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení §
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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 Vodárenská akciová společnost, a.s., RWE GasNet,
s.r.o,, E.ON distribuce, a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura 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 22 kV 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.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SÚS JmK č.j. 14351/2017 z 2.8.2017 a č.j. 13020/2017
z 9.6.2017:
- Před zahájením stavby bude od SÚS JmK protokolárně převzat dotčený úsek silnice v její správě, po
dokončení stavby bude tento úsek opět protokolárně předán zpět SÚS JmK.
- Po dokončení stavby bude SÚS JmK předána dokumentace skutečného provedení stavby
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Hrádek č.j. 320/2017/OUH ze dne 27.7.2017:
- Dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu
5. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 41525/2017 z 6.6.2017:
- Při provádění stavby bude dodržena česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Do 10 dnů ode dne dokončení stavby bude MěÚ Znojmo, OŽP, orgánu odpadového hospodářství
předložena průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů.
6. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 42513/2017 z 7.6.2017:
- Nejméně 30 dní před realizací požádá stavebník nebo zhotovitel MěÚ Znojmo, odbor dopravy o
povolení zvláštního užívání silnice v souladu s ustanovením § 25, zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a o případné omezení provozu na této silnici. Žádost musí
obsahovat náležitosti podle ustanovení§ 39 odst. 2 a ust. § 40 odst. 5, Vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
7. Budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS v Brně ÚP Znojmo č.j. KHSJM
33251/2017/ZN/HOK z 15.6.2017:
- veškeré použité výrobky a materiály pro rekonstrukci vodovodu budou v souladu s vyhláškou č.
409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na
úpravu vody.
- na KHS JmK bude předložen krácený rozbor pitné vody z nového vodovodního řadu dle § 4 odst. 2
vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Výše uvedené náležitosti budou doloženy na KHS JmK se žádostí o vydání stanoviska ke
kolaudačnímu souhlasu
8. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření VAS a.s. divize Znojmo a ZSO VaK Znojemsko Č.j.
1382/15/17 z 25.5.2017:
- jakákoliv manipulace se stávajícím vodovodem (zejména uzavírání, otevírání stávajících šoupat,
napojování na stávající vodovod apod.) bude prováděna pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo,
eventuálně dodavatelem stavby za účasti provozovatele
- převážná většina prací na přeložkách vodovodních řadů bude prováděna při zachování provozu
stávajících vodovodů. Zhotovitel bude postupovat tak, aby minimalizoval počet a dobu trvání odstávek
vodovodu.
- všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování si zhotovitel v předstihu nejméně 20 dnů dohodne
s provozovatelem vodovodu. Bez písemného souhlasu provozovatele nebude provedena žádná odstávka
vodovodu
- investor nebo dodavatel stavby si před zahájením stavby objedná u provozovatele manipulaci na
vodovodní síti (odstávky vody, vypouštění odstavovaných úseků, náhradní zásobování vodou, plnění
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odstavených úseků pitnou vodou, odkalení vodovodní sítě) spojené s napojením nového vodovodu na
stávající vodovod.
- Poklopy vodovodních armatur budou osazeny do nové nivelety terénu
- jakákoli změna oproti schválené PD, bude písemně odsouhlasena zástupcem provozu vodovodů VAS
a.s.
- zástupce provozovatele vodovodu 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 povolení zásypu
9. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu písemně oznámeno datum zahájení stavby a název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10.Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
11.Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu). Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k
provozování předmětné stavby dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb.

Odůvodnění
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 31.7.2017 žádost Vodárenské akciové
společnosti, a.s. Kotkova 20, Znojmo zastupující Svazek obcí Vodovody a Kanalizace Znojemsko, Kotkova
20 Znojmo, ve věci povolení ke zřízení stavby vodního díla Obec Hrádek rekonstrukce vodovodu – průtah
II/408.
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 18.8.2017 č.j. MUZN 64502/2017 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 § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími doklady, a to:
-

Plná moc pro zastupování stavebníka VAS a.s. divizí Znojmo
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízen věcného břemene mezi stavebníkem a Jihomoravským krajem
vyjádření SÚS JmK č.j. 14351/2017 z 2.8.2017 a č.j. 13020/2017 z 9.6.2017
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi stavebníkem a Obcí Hrádek
vyjádření Obce Hrádek č.j. 320/2017/OUH ze dne 27.7.2017
Souhlas dle § 15 stavebního zákona č.j. STÚ 179/2017-LK z 26.6.2017
vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 41525/2017 z 6.6.2017
vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 42513/2017 z 7.6.2017
Vyjádření PČR, dopravního inspektorátu č.j. KRPB 124885/ČJ-2017-061306 z 24.5.2017
závazné stanovisko KHS v Brně ÚP Znojmo č.j. KHSJM 33251/2017/ZN/HOK z 15.6.2017
Vyjádření HZS JmK č.j. HSBM-10-46-5/7-POKŘ-2017 z 5.6.2017
Vyjádření VAS a.s. divize Znojmo a ZSO VaK Znojemsko č.j. 1382/15/17 z 25.5.2017
Vyjádření Gridservices, s.r.o. č.j. 5001508537 z 31.5.2017
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. z 9.5.2017
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E16062/17 z 9.5.2017
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 608028/17 z 9.5.2017
Vyjádření E.ON. Servisní, s.r.o. č.j. M40715 – 16180197 z 25.5.2017
Kopie katastrální mapy
Projektová dokumentace
Výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků
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V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
1. Stručný popis věci:
Jedná se o rekonstrukci části vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hádek. Rekonstrukce je prováděna
v úsecích dotčených rekonstrukcí průtahu silnice II/408 obcí a navazuje na přeložky vodovodu prováděné
v rámci této stavby (povoleno jiným rozhodnutím)
Stavba je navržena na pozemcích parc.č. 1829, 2221, 5658/1, 5701/221, 5701/238, 5701/255 a 5701/283
k.ú. Hrádek u Znojma.
Stávající vodovodní řady budou v úsecích ČÁST 1 TLT DN 150 mm dl. 49.3 m, ČÁST 2 TLT DN 150
dl. 377.8 m, ČÁST 2.1 PE 90 dl. 3.9 m, ČÁST 3 TLT DN 150 dl. 122.8 m, ČÁST 4 TLT DN 150 dl.
31.8 m a TLT DN 100 dl. 65.9 m (celková dl. 651.5 m) nahrazeny novými vodovodními řady.
Vodovodní přípojky v trase rekonstrukce budou přepojeny na nové vodovodní řady.
Původní potrubí bude zrušeno zaslepením volných konců a odstraněním povrchových znaků.
2. K záměru stavby vodního díla byl Stavebním úřadem Jaroslavice dne 26.6.2017 vydán souhlas místně
příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. STÚ 179/2017-LK.
3. Byla vydána tato kladná stanoviska dotčených orgánů:
- vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 41525/2017 z 6.6.2017
- vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 42513/2017 z 7.6.2017
- Vyjádření PČR, dopravního inspektorátu č.j. KRPB 124885/ČJ-2017-061306 z 24.5.2017
- závazné stanovisko KHS v Brně ÚP Znojmo č.j. KHSJM 33251/2017/ZN/HOK z 15.6.2017
- Vyjádření HZS JmK č.j. HSBM-10-46-5/7-POKŘ-2017 z 5.6.2017
4. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto:
Svazek obcí Vodovody a Kanalizace Znojemsko, Kotkova 20 Znojmo – stavebník, v řízení zastupován
provozovatelem vodovodu -VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.,
Jihomoravský kraj – vlastník dotčených pozemků
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje – správce dotřené silnice II/408
Vlastníci a provozovatelé dotčených sítí technického vybavení: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
E.ON Česká republika s.r.o., GridServices, s.r.o.,
Obec Hrádek - dotčena stavbou na svém území, vlastník dotčených pozemků
Vlastníci sousedních pozemků parc.č. St. 406, St. 500, St. 501, St. 513, St. 514, St. 523, St. 524/1, St.
527, St. 528, St. 529, St. 530, St. 542, St. 576, St. 583, St. 584, St. 620, St. 649, St. 673, St. 744, St.
1024, St. 1065, 2126, 2127, 2139/1, 2140, 2141, 2142, 2143, 2172, 2173, 2176, 2191, 2192, 2193,
2194, 2268, 3050, 4638/3, 4650/1, 4682, 4742/2, 4750/2, 5701/237, 5701/238, 5701/255, 5701/256,
5701/279, 5701/282, 6746/18, 6746/47, 6746/89 k.ú. Hrádek u Znojma.
5. Vlastnictví pozemků, na kterých má být stavba realizována bylo ověřeno dle výpisu z katastru
nemovitostí. Pozemky nejsou ve vlastnictví stavebníka, právo provést stavbu na těchto pozemcích bylo
doloženo smlouvami o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a služebnosti s jejich vlastníky.
6. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení, ani závazná stanoviska
dotčených orgánů, k podkladům pro rozhodnutí se nikdo nevyjádřil.
7. 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 vyhlášky 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 stavby uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení byly
zapracovány do podmínek rozhodnutí.
S ohledem na charakter stavby lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a
že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
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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 24.8.2017.

[ Otisk úředního razítka ]

Digitálně podepsal Jana Stará
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00293881, O=Město
Znojmo [IČ 00293881], OU=Město Znojmo,
OU=208, CN=Jana Stará, SN=Stará, GN=Jana,
serialNumber=P152425, title=vedoucí oddělení
Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění: ve Znojmě
Kontakt: tel.: 515 216 412, mail: jana.stara@muznojmo.cz
Datum: 13.10.2017 13:13:02

Ing. Jana STARÁ
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

datum vyvěšení:

datum sejmutí:

Toto rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení:
1. Vodovody a kanalizace Znojemsko – doručováno zástupci - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
účastníci řízení, kterým bude oznámení o zahájení vodoprávního řízení doručeno v souladu s ust. § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou:
Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
E.ON Česká republika s.r.o., Obec Hrádek, GridServices, s.r.o.,
Vlastníci sousedních pozemků parc.č. St. 406, St. 500, St. 501, St. 513, St. 514, St. 523, St. 524/1, St. 527,
St. 528, St. 529, St. 530, St. 542, St. 576, St. 583, St. 584, St. 620, St. 649, St. 673, St. 744, St. 1024, St.
1065, 2126, 2127, 2139/1, 2140, 2141, 2142, 2143, 2172, 2173, 2176, 2191, 2192, 2193, 2194, 2268,
3050, 4638/3, 4650/1, 4682, 4742/2, 4750/2, 5701/237, 5701/238, 5701/255, 5701/256, 5701/279,
5701/282, 6746/18, 6746/47, 6746/89 k.ú. Hrádek u Znojma
Dotčené orgány:
2. Obecní úřad Jaroslavice, Stavební úřad I. stupně, IDDS: pcwbdvr
5

rozhodnutí č.j. MUZN 81510/2017 ze dne 12.10.2017

3.
4.
5.
6.

MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
MěÚ Znojmo, OŽP - oddělení odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
MěÚ Znojmo - odbor školství, kultury a památkové péče, nám Armády 1213/8, 66902 Znojmo
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

Ostatní:
7. Obecní úřad Hrádek, IDDS: f6qaz6e – s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů
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