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dle rozdělovníku
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
„správní řád“), § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), § 66 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) a § 15 odst. 5 vodního zákona,
I. vydává stavební povolení
v souladu s ust. § 115 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, žadateli, tj.:
VODOVODY A KANALIZACE, IČ: 60418885, se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
(dále jen „stavebník“), k provedení stavby vodního díla:
„Lesonice – odkanalizování obce“
na pozemcích p. č. 42/2, 43, 53/1, 53/2, st. 63, 67/2, 67/29, 67/34, 67/36, 67/43, 70/1, 70/2,
70/4, 70/5, 70/7, st. 80, st. 81, st. 82, st. 88, st. 91/1, 360/40, 360/42, 360/43, 360/44, 360/45,
400/16, 1464/1, 1504, 1507/1, 1507/4, 1507/30, 1518/1, 1523, 1525/1, 1525/2, v k.ú.
Lesonice u Moravského Krumlova a na pozemcích 170/38, 1704/6, 1706/1, 2269, 2283, 2284,
2879, 2880 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova.
Orientační určení polohy stavby (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):
Počátek stavby
X: 1179729.21
Y: 621704.80
Konec stavby
X: 1179138.85
Y: 623086.94
Účastníci řízeni podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – zastupuje Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
1

- Obec Lesonice, Lesonice 73, 672 01 Moravský Krumlov
- Obec Petrovice, Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov
- Jan Schovanec, Petrovice 110, 672 01 Moravský Krumlov
- Jana Schovancová, Petrovice 110, 672 01 Moravský Krumlov
- Josef Bogner, Lesonice 98, 672 01 Moravský Krumlov
- Marcela Bognerová, Lesonice 98, 672 01 Moravský Krumlov
- Ing. Jindřich Vaníček, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
- Lenka Vaníčková, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
- Jan Procházka, Lesonice 99, 672 01 Moravský Krumlov
- Tělocvičná jednota Sokol Lesonice, Lesonice 58, 672 01 Moravský Krumlov
- JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 28, 672 01
Moravský Krumlov
- Římskokatolická farnost Petrovice u Moravského Krumlova, Petrovice 13, 672 01
Moravský Krumlov
- Petr Karásek, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Milena Karásková, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Ing. Petr Bojanovský, Pražská 2015/62, 669 02 Znojmo
- Jaroslava Vávrová, Jabloňová 679, 382 41 Kaplice
- Libor Lelko, Kratochvilka 76, 664 91 Ivančice
- Ing. Miroslav Mařík, Pionýrská 492, 672 01 Moravský Krumlov
- Mgr. Jana Maříková, Lesonice 91, 672 01 Moravský Krumlov
- Petr Křeček, Lesonice 101, 672 01 Moravský Krumlov
- AGRO družstvo Petrovice, Petrovice 153, 672 01 Moravský Krumlov
- AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové, Višňové 358, 671 38 Višňové
- Stanislav Štros, Lesonice 106, 672 01 Moravský Krumlov
- Vratislav Břínek, Všetičkova 62/33, 602 00 Brno
- Dana Procházková, Petrovice117, 672 01 Moravský Krumlov
- Milan Formánek, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno
- Vladimír Pavlík, Řezáčova 761/38, 624 00 Brno
- Andrea Nogare Dalle, Hybešova 308/61, 602 00 Brno
Stručný popis stavby:
Předmětem projektové dokumentace je odkanalizování obce Lesonice splaškovou kanalizací a
odvedení odpadních vod do stávající splaškové kanalizace v obci Petrovice a dále na ČOV
Petrovice. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Moravský
Krumlov, odborem výstavby a územního plánování dne 24.9.2019 pod č.j.: MUMK
17857/2019.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 Kanalizační potrubí
SO 02 Čerpací stanice ČS1
SO 03 Výtlačné potrubí z ČS1
SO 04 Kanalizační přípojky
SO 07 Opravy komunikací a zpevněných ploch
SO 08 Přeložky inženýrských sítí
SO 09 Přípojka NN pro ČS1
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SO 01 Kanalizační potrubí
Navržena je nová splašková kanalizace v následujícím rozsahu:
Stoka A
Potrubí

plast

DN250

735,81 m

Potrubí

plast

DN400

39,38 m

Revizní šachty

ŽB

ø1000 mm

26 ks

Stoka A-l
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ŽB

ø 1000 mm

39,01 m
3 ks

Stoka A-2
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ŽB

ø1000 mm

58,00 m
2 ks

Stoka A-3
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ŽB

ø1000 mm

84,95 m
5 ks

Stoka A-3-1
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ŽB

ø1000 mm

42,14 m
4 ks

Stoka A-4
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ZB

ø1000 mm

35,24 m
1 ks

Stoka A-5
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ŽB

ø1000 mm

248,37 m
7 ks

Stoka A-6
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ZB

ø1000 mm

169,20 m
7 ks

Stoka A-7
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ŽB

Ø1000 mm

234,06 m
5 ks

Stoka B
Potrubí

plast

DN250

279,84 m

Potrubí

plast

DN400

24,33 m

Revizní šachty

ŽB

Ø1000 mm

9 ks

Stoka B-l
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ŽB

Ø1000 mm

211,84 m
5 ks

Stoka P-l
Potrubí

plast

DN250

Revizní šachty

ŽB prefabrikované dno

ø1000 mm

170,34 m
8 ks

ŽB monolitické dno

ø1000 mm

1 ks

Na stoce P1 budou do šachet Š94, Š95, Š96 a Š97 osazeny protizápachové filtry. Kanalizační potrubí
mezi šachtami ŠP10 a Š90 (stoka Pl) bude dle požadavku správce souběžného toku (povodí Moravy
s.p.) uloženo do chráničky PP SN16 DN400 v délce 5.6 m. Dle požadavku VAS a.s., divize Třebíč na
akumulací (5m3) splaškových vod před ČS je na stoce A v úseku mezi šachtami Š0-Š3 navrženo
potrubí DN400 místo DN250 - získaná akumulace 3 m3. Stejně tak je navržen větší profil DN400 na
stoce B v úseku mezi šachtami Š0-Š76 - získaná akumulace 2 m3.
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Výstavba kanalizace, rekonstrukce vodovodu a výtlačného potrubí v úsecích, kde bude úplná uzavírka
dopravy, bude probíhat po malých úsecích s okamžitým zásypem výkopu tak, aby byl umožněn
průjezd linkových autobusů. Jedná se o silnice 111/4136 a 111/4139.

SO 02 Čerpací stanice ČS1
Čerpací stanice ČS1 je umístěna za obchodem v nezpevněném terénu. Čerpací stanice ČS1 je plně
automatická a je zabezpečená pro případ zaplavení. ČS1 obsahuje provozní nádrž, která je plynotěsná
a vodotěsná. Povrch sběrné nádrže je dodatečně navrstven, takže je odolný vůči účinkům odpadních
vod. ČS1 je chráněna proti ucpávání zdvojením sběrače pevných látek (separátorem). Čerpání
odpadních vod zabezpečují dvě odstředivá hydrodynamická čerpadla. Samotná čerpací stanice bude
umístěna v prefabrikované železobetonové šachtě vnitřního průměru 2500 mm. Šachta bude zakryta
ŽB zákrytovou deskou tl. 200 mm. Dno šachty bude vybetonováno vtl. 250 mm a vyspádováno do
čerpací jímky. Součástí je kalové čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem. Součástí jsou dále
terénní úpravy kolem ČS1.

SO 03 Výtlačné potrubí z ČS1
Tento dílčí objekt zahrnuje:
potrubí PE – HD ø110 mm x 6,6 mm SDR17 PN10 v délce 961,54 m.
Výtlačné potrubí z ČS1 bude vyústěno do šachty Š97.
Na výtlačném potrubí jsou navrženy ve dvou místech jednostupňové zavzdušňovací a odvzdušňovací
ventily umístěné vŽB šachtách 01600 mm. Šachty budou zastropeny ŽB deskou tl.200 mm. Vstup do
šachet bude možný po žebříku poklopem 600x600 mm.
SO 04 Kanalizační přípojky
Tento dílčí objekt zahrnuje kanalizační přípojky – plast DN 150 v délce 925,13 m.
Trasa - trasy kanalizačních přípojek vychází z tras splaškové kanalizace a z požadavku vlastníků
nemovitosti na trasu kanalizační přípojky. Z navržených stok se ke každé nemovitosti provede tzv.
veřejná část kanalizační přípojky, která se ve většině případů ukončí na hranici veřejného a
soukromého pozemku. Soukromé části kanalizačních přípojek pak vedou po soukromých pozemcích
vlastníka připojované nemovitosti buď k místu napojení vnitřních rozvodů z nemovitosti, nebo k
místu napojení stávajících splaškových kanalizačních přípojek.

SO 07 Opravy komunikací a zpevněných ploch
Opravy komunikací I., II. a III. třídy:
Stávající stav: Konstrukce komunikace je penetrační makadam. Komunikace v extravilánu je
lemována na obou stranách nezpevněnou krajnicí. V intravilánu je komunikace částečně lemována
obrubníkem s navazujícím oboustranným chodníkem, komunikace směrem na Miroslavské Knínice je
lemována na obou stranách nezpevněnou krajnicí. Odvodnění je řešeno vyspádováním do
povrchových příkopů, v intravilánu uličními vpustmi napojenými do stávající dešťové kanalizace.
Oprava komunikace: Před započetím prací budou vytyčeny trasy jednotlivých úseků, která budou
zástupcem SÚS JMK odsouhlaseny, včetně umístění revizních šachet a tyto úseky budou postupně
předávány dle zkušebního plánu (hloubka uložení, statické zkoušky atd.).
Zásyp rýhy bude proveden vhodným nezámrzným materiálem do úrovně -580 mm pod niveletu
vozovky. Na této vrstvě bude provedena statická zatěžovací zkouška.
Konečná oprava silničního tělesa bude provedena ve skladbě:
-asfaltobeton ACO 11
-asfaltobeton ACL 16 sezazubením0,5 m na každou stranu
-ACP16+
-štěrk 32-63 nebo štěrkodrť(hutněno 150/150/10mm) _______________
Celkem

5 cm
5 cm
8 cm
40 cm
58 cm

Zhotovitel doloží protokoly o provedení zátěžových zkoušek na zasypaných výkopech v úrovni
zhutněné štěrkodrti. Rozsah oprav je patrný ze Situací oprav komunikace.
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Opravy místních komunikací a zpevněných ploch
Stávající stav místních komunikací:
Místní komunikace jsou převážně z penetračního makadamu. U části místních komunikací je okraj
lemován obrubníky. Odvodnění je řešeno vyspádováním do povrchových příkopů a částečně pomocí
uličních vpustí napojených do dešťové kanalizace.
Obnova konstrukce místní komunikace z penetračního makadamu musí odpovídat ČSN 73 6127-2.
Vrstva z penetračního makadamu se smí pokládat jen na podkladní vrstvu, která splňuje požadavky
ČSN 73 6133.
Místní komunikace z penetračního makadamu, ve kterých bude vedena kanalizace, budou obnoveny
do původního stavu v následující konstrukci:
-nátěr slurryseal (emulzní kalový zákryt) - 2x 6mm
12
mm
-penetrační makadam jemný 16/32
PMJ
50
mm
-penetrační makadam hrubý 22/63
PMH 200 mm
200 mm
-štěrkopísek
ŠP
200 mm
Celkem
462 mm

SO 08 Přeložky inženýrských sítí
DSO 08.1 Přeložka dešťové kanalizace
Přeložky dešťové kanalizace se předpokládají v následujícím rozsahu:
Stoka A
Stoka A-2
Stoka A-5

ŽB

DN400

11,00 m

ŽB

DN300

14,00 m

ZB

DN400

10,00 m

Zaměření průběhu tras stávající kanalizace byl proveden jen podle povrchových znaků v rámci
geodetického zaměření. Stavební objekt zahrnuje:
-přípravu území
-ručně kopané sondy pro zjištění přesného průběhu potrubí
-výkop, uložení potrubí - přeložky budou provedeny ze stejného materiálu jako původní potrubí
(převážně ŽB potrubí) a ve stejné dimenzi
-zásyp výkopu, úprava povrchu do původního stavu

SO 09 Přípojka NN pro ČS1
Přípojka NN je navržena zemní, kabelová.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed. 2:
Rozvodná soustava : 3 x 230/400 V, 50 Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana doplňujícím pospojováním Instalovaný příkon: Pi = 6,0 kW
Měření spotřeby: Měření spotřeby el. energie bude umístěno v rozvaděči RE.
Hlavní vypínač: V případě úrazu, nehody nebo požáru je možné el. instalaci čerpací stanice vypnout
v rozvaděči čerpací stanice nebo vyjmutím pojistek v přípojkové skříni. Toto může provést pouze
osoba s 2 elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/78Sb.
Opravy el. zařízení: Mohou provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a touto prací
pověřené ve smyslu ČSN a vyhl. č. 50/78Sb.
Úřední zkoušky: Po ukončení montážních prací musí být dle ČSN 331500 provedena výchozí revize
el. instalace a vystavena výchozí revizní zpráva. Po této revizi je provozovatel povinen si zajistit
provádění periodických revizí ve lhůtách stanovených ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.
Vnější vlivy (prostředí): Bylo určeno dle ČSN 332000-5-51 ed. 3. Ve venkovních prostorách byly
určeny tyto vnější vlivy - AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, ANI, API, AQ1,
AR1, BA1, BC1, BDI, BE1, CA1, CB1 - zařazeno do kategorie prostory zvlášť nebezpečné.
Přípojka NN: Napojení přípojky NN bude provedeno ze stávajícího volného vedení nn. Napojení
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bude provedeno kabelem AYKY-J4xl6, odjištění kabelu bude provedeno na sloupě umístěnou
pojistkovou skříní SP100 s pojistkami 35A.

Orientační náklady na provedení stavby včetně technologie jsou 38 000 tis. Kč.
Náležitosti a podrobný popis navrhované stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci,
kterou vyhotovila Ing. Radka Klímová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, ČKAIT 1003820, v lednu 2020.
II. stanovuje podmínky pro provedení stavby
1) Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, která byla ověřena
vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu. Podle ustanovení § 118 stavebního zákona může vodoprávní úřad na
odůvodněnou žádost stavebníka nebo jeho právního zástupce povolit změnu stavby před
jejím dokončením.
2) Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních prací jako předmětu své činnosti. Zhotovitel stavby a stavební dozor nad
prováděním stavby bude nahlášen vodoprávnímu úřadu a bude seznámen s podmínkami
tohoto rozhodnutí.
3) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo oprávněné
organizace, která bude stavbu provádět.
4) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek, který bude obsahovat identifikační údaje o povolené stavbě, který obdrží
stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi
do dokončení stavby vodního díla.
5) Před zahájením stavby musí stavebník (zhotovitel) zajistit vytýčení její prostorové polohy
odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení budou předány vodoprávnímu úřadu při
závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
6) Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních
inženýrských sítí a při provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením
(kopie jsou součástí spisu vedeném v dané věci a jsou k nahlédnutí na vodoprávním
úřadě). Podmínky z vyjádření jednotlivých správců technické infrastruktury budou
dodrženy!
- vyjádření E. ON Distribuce, a.s., ze dne 14.2. 2020, zn.: M40715-16301894;
- vyjádření CETIN a.s., ze dne 4. 2. 2020, č. j.: 528920/20;
- vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 17. 2. 2020, č. j. 5002078711;
- vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Třebíč, ze dne 26.3.2019, č.j.:
TR/1259/2019-Ča.
7) Při realizaci stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a účastníků
řízení uvedené v následujících dokumentech (kopie jsou součástí spisu vedeném
v dané věci a jsou k nahlédnutí na vodoprávním úřadě)!
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Moravský Krumlov odborem výstavby a
územního plánování, dne 24.9. 2019, č.j.: MUMK 17857/2019;
- souhrnné vyjádření vydané Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem životního
prostředí, dne 12.2.2019, č.j.: MUMK 2624/2019;
- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady vydané Městským úřadem Moravský
Krumlov, odborem životního prostředí, dne 21.3.2019, č.j.: MUMK 5895/2019;
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, ze dne
11.5.2020, č.j.: MUMK 7865/2020;
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- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy, ze dne 13.2.2019, č.j.:
MUMK 2621/2019;
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 14. 2. 2019,
č.j.: JMK 24095/2019;
- závazné stanovisko Krajského ředitelství policie České republiky JMK, územní odbor
Znojmo, ze dne: 5.2.2019, pod č.j.: KRPB-29550/ČJ-2019-061306;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 28. 1. 2019,
č.j.: KHSJM 01907/2019/ZN/HOK;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, Územní odbor Znojmo, Pražská
3873/59b, 669 02 Znojmo, ze dne 25.2.2019, pod ev.č.: HSBM-10-74-1/7-POKŘ-2019;
- vyjádření České geologické služby, správa oblastních geologů, Klárov131/3, 118 21
Praha 1, ze dne 1.3.2019, pod značkou: ČGS-441/19/108*SOG-441/112/2019
- stanovisko Ústavu archeologické památkové péče Brno. v.v.i., ze dne 11.5.2020, zn.:
ÚAPP 139/2020;
- stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo námětí 449/3, 602 00 Brno, ze dne 21.2.2019, pod zn.: 2225/2019;
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 18.2.2019, pod
značkou: PM-6648/2019/5203/Ou.
8) Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
9) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny podle předloženého plánu.
10) Budou dodrženy technické požadavky, které stanovuje zvláštní právní předpis, tj.
vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.
11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.
12) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních
nemovitostech. Případné škody budou majitelům uhrazeny bez dalšího upozornění
vodoprávního úřadu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský
zákoník). Uvedené se týká zároveň případného způsobení škody na plodinách
zemědělských pozemků a přilehlých nemovitostech.
13) Stavebními pracemi nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod ani
k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Používané
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
14) Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
15) Se vzniklým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech v jeho platném
znění.
16) Stavba bude dokončena do 31. 12. 2023.
17) Dokončenou stavbu lze užívat až na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle
§ 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží
doklady v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
Odůvodnění
Vodoprávní úřad obdržel dne 7.4.2020 žádost dobrovolného svazku obcí VODOVODY A
KANALIZACE, IČ: 60418885, se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, o vydání stavebního
povolení ke stavbě vodního díla: „Lesonice – odkanalizování obce“, na pozemcích p. č. 42/2,
43, 53/1, 53/2, st. 63, 67/2, 67/29, 67/34, 67/36, 67/43, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 70/7, st. 80, st.
81, st. 82, st. 88, st. 91/1, 360/40, 360/42, 360/43, 360/44, 360/45, 400/16, 1464/1, 1504,
1507/1, 1507/4, 1507/30, 1518/1, 1523, 1525/1, 1525/2, v k.ú. Lesonice u Moravského
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Krumlova a na pozemcích 170/38, 1704/6, 1706/1, 2269, 2283, 2284, 2879, 2880 v k.ú.
Petrovice u Moravského Krumlova.
Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno příslušné správní
řízení. Vodoprávní úřad oznámil v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, ust. § 112
odst. 1 stavebního zákona a ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení ve výše uvedené
věci, a to vyrozuměním, které bylo zasláno účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní
správy dne 5.5.2020, pod č.j.: MUMK 7545/2020.
Účastníci řízení byli oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38
správního řádu. Vzhledem k tomu, že stavebníkem předložená žádost o vydání stavebního
povolení spolu s jejími přílohami poskytla vodoprávnímu úřadu dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a poměry staveniště jsou mu dobře známy, upustil vodoprávní
úřad ve smyslu ust. § 112 odst. 2) stavebního zákona, od ústního jednání a ohledání na místě.
Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastnici řízení své námitky, popřípadě
důkazy ve lhůtě 10 dnů od obdržení vyrozumění o zahájení řízení. Byli dále upozorněni, že k
později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, než jak stanovila
lhůta, nebude, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, přihlédnuto. V průběhu
vedeného řízení vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky ani připomínky a nebyly navrženy
žádné nové důkazy.
Účastníkům řízení byla dále dána možnost seznámit se s úplným spisovým materiálem
vedeným v dané věci a vyjádřit se k nashromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí, a to
ve lhůtě 5 pracovních dnů od výše uvedené lhůty pro podání námitek, popřípadě důkazů.
V případě této pětidenní lhůty se jednalo o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky uplatněné
v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad, ve smyslu zásady
koncentrace řízení, nepřihlíží. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.
Vodoprávní úřad obdržel následující doklady:
- žádost o stavební povolení;
- doklad o zaplacení správního poplatku;
- projektová dokumentace stavby;
- informace o parcelách;
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Moravský Krumlov odborem výstavby a
územního plánování, dne 24.9. 2019, č.j.: MUMK 17857/2019;
- souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Moravský Krumlov
odborem výstavby a územního plánování, dne 6.2. 2020, č.j.: MUMK 2577/2020;
- závazné stanovisko orgánu územního plánování, MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby
a ÚP, nám. Klášterní 15, 672 11 Moravský Krumlov, ze dne 18.2.2019, pod č.j.: MUMK
3548/2019;
- souhrnné vyjádření vydané Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem životního
prostředí, dne 12.2.2019, č.j.: MUMK 2624/2019;
- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady vydané Městským úřadem Moravský
Krumlov, odborem životního prostředí, dne 21.3.2019, č.j.: MUMK 5895/2019;
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, ze dne
11.5.2020, č.j.: MUMK 7865/2020;
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy, ze dne 13.2.2019, č.j.:
MUMK 2621/2019;
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 14. 2. 2019, č.j.:
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JMK 24095/2019;
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 11. 3.
2019, č.j.: JMK 38700/2019;
- závazné stanovisko Krajského ředitelství policie České republiky JMK, územní odbor
Znojmo, ze dne: 5.2.2019, č.j.: KRPB-29550/ČJ-2019-061306;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK ze dne 25.2.2019, č.j.: KHSJM
06182/2019/ZN/HOK;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, Územní odbor Znojmo, ev.č.:
HSBM-10-74-1/7-POKŘ-2019;
- vyjádření České geologické služby, správa oblastních geologů, zn: ČGS-441/19/108*SOG441/112/2019;
- stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, zn:
ČIŽP/47/2019/1595;
- stanovisko Ústavu archeologické památkové péče Brno. v.v.i., ze dne 11.5.2020, zn.:
ÚAPP 139/2020;
- stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
oblast Západ, ze dne 21.2.2019, zn.: 2225/2019;
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 18.2.2019, pod
značkou: PM-6648/2019/5203/Ou;
- vyjádření E. ON Distribuce, a.s., ze dne 14.2. 2020, zn.: M40715-16301894;
- vyjádření CETIN a.s., ze dne 4. 2. 2020, č. j.: 528920/20;
- vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 17. 2. 2020, č. j. 5002078711;
- vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Třebíč, ze dne 26.3.2019, č.j.:
TR/1259/2019-Ča;
- vyjádření ČEPS, a.s., ze dne 22.2.2019, zn: 061/BRN/205/19/14730/06.02.2019/Za;
- vyjádření Českých radiokomunikací a.s., ze dne 30.1.2019, zn: UPTS/OS/211410/2019;
- vyjádření itself s.r.o., ze dne 13.2.2019, č.j.: 19/000506;
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 29.1.2020, zn.: E04343/20;
- vyjádření SITEL, spol. s.r.o. ze dne 29.1.2020, zn.: 1412000504;
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 29.1.2020, zn.: 200129-1555149485;
- vyjádření Obce Petrovice ze dne 12.4.2019;
- zápis a usnesení ze zastupitelstva Obce Lesonice ze dne 26.9.2019.
Vodoprávní úřad sledoval během provedeného řízení, zda uskutečněním stavby nebo jejím
užíváním nebudou omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Požadavky dotčených orgánů i účastníků řízení k realizaci předmětné stavby jsou
formulovány v jednotlivých stanoviscích, jejichž výčet je uveden v podmínkách tohoto
rozhodnutí a jsou pro stavebníka závazné. Protože v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné
námitky a bylo zjištěno, že uskutečněním záměru, za předpokladu dodržení výše stanovených
podmínek, nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stavební povolení pozbývá, ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona, platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena
před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Dobu platnosti stavebního povolení může
vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení
stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže byla stavby již
zahájena.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti
dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.
3/5 podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít dále náležitosti „podání“ (§37
správního řádu) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jemuž předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník řízení dostatečný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady tohoto účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek.

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Moravský Krumlov, Obecního úřadu Lesonice a Obecního úřadu Petrovice a
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den lhůty je dnem
doručení.
Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácena odboru životního prostředí Městského
úřadu Moravský Krumlov.
Datum vyvěšení:………………………

Datum sejmutí: …………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí):
- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“
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Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník:
- VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Účastníci řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno:
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
- Obec Lesonice, Lesonice 73, 672 01 Moravský Krumlov
- Obec Petrovice, Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov
- Jan Schovanec, Petrovice 110, 672 01 Moravský Krumlov
- Jana Schovancová, Petrovice 110, 672 01 Moravský Krumlov
- Josef Bogner, Lesonice 98, 672 01 Moravský Krumlov
- Marcela Bognerová, Lesonice 98, 672 01 Moravský Krumlov
- Ing. Jindřich Vaníček, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
- Lenka Vaníčková, Lesonice 75, 672 01 Moravský Krumlov
- Jan Procházka, Lesonice 99, 672 01 Moravský Krumlov
- Tělocvičná jednota Sokol Lesonice, Lesonice 58, 672 01 Moravský Krumlov
- JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 28, 672 01 Moravský Krumlov
- Římskokatolická farnost Petrovice u Moravského Krumlova, Petrovice 13, 672 01 Moravský Krumlov
- Petr Karásek, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Milena Karásková, I. Olbrachta 654/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
- Ing. Petr Bojanovský, Pražská 2015/62, 669 02 Znojmo
- Jaroslava Vávrová, Jabloňová 679, 382 41 Kaplice
- Libor Lelko, Kratochvilka 76, 664 91 Ivančice
- Ing. Miroslav Mařík, Pionýrská 492, 672 01 Moravský Krumlov
- Mgr. Jana Maříková, Lesonice 91, 672 01 Moravský Krumlov
- Petr Křeček, Lesonice 101, 672 01 Moravský Krumlov
- AGRO družstvo Petrovice, Petrovice 153, 672 01 Moravský Krumlov
- AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové, Višňové 358, 671 38 Višňové
- Stanislav Štros, Lesonice 106, 672 01 Moravský Krumlov
- Vratislav Břínek, Všetičkova 62/33, 602 00 Brno
- Dana Procházková, Petrovice117, 672 01 Moravský Krumlov
- Milan Formánek, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno
- Vladimír Pavlík, Řezáčova 761/38, 624 00 Brno
- Andrea Nogare Dalle, Hybešova 308/61, 602 00 Brno
Účastníci řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a dále ten, kdo má
k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno (vlastníkům sousedních pozemků doručeno veřejnou vyhláškou):
- vlastníci pozemků p.č. 1523, 1467, 1474/8, st. 67, st. 65, st. 76, st. 64, st. 66, st. 60, st. 132, st. 75, 1474/7,
1474/11, 1479/2, 1479/3, 1479/4, 1479/5, 1479/6, 1480, 1485/1, 1485/5, 1485/6, 1485/10, 1485/12, 1486/2,
1488/1, 1488/2, 1490/1, 1490/3, 1490/5, 1464/2, 39/3, st. 69, st. 58, 57/1, 42/3, st. 22/2, st. 22/3, st. 23/1, st.
23/2, st. 68, st. 26, st. 30/1, st. 31, st. 32/1, st. 33, st. 34, st. 35/1, st. 35/2, st. 37/1, st. 37/2, 1507/3, st. 39, st. 41,
st. 42, st. 44, st. 47, st. 50, st. 1/3, 1507/14, st. 1/4, st. 98, 1507/18, st. 2/1, st. 2/2, st. 3/1, st. 3/2, st. 4, st. 6,
10/2, st. 8, st. 1/1, st. 1/6, st. 1/2, st. 54, 1339/1, 1339/2, 1339/13, st. 94, 1339/21, 418/17, 33, 44, st. 106,
418/29, 418/15, 418/13, 418/32, 418/31, 418/12, 418/36, 418/37, 418/38, 418/20, 418/28, 418/27, st. 123,
418/26, st. 99, st. 100/1, st. 101, st. 102, st. 145, 418/30, st. 130, st. 103, 418/4, 360/52, st. 108, st. 105, st. 104,
400/45, 1535, 400/53, st. 89, st. 97, st. 93, 1533, 1528, st. 12, st. 15, st. 17, st. 18, st. 19, 1507/29, st. 16/1, st.
16/5, st. 20, 1, st. 72, 52, st. 53, st. 51, 1507/31, st. 21/1, st. 21/2, st. 56, 1529, st. 59, 48/7, 53/3, 47/1, 47/2,
47/3, 47/4, 45/2, 45/3, 45/4, st. 77, st. 78, st. 79, 67/6, 67/21, st. 95, st. 96, st. 92 v k.ú. Lesonice u Moravského
Krumlova
- vlastníci pozemků p.č. 1704/5, 304/24, 69, 2283, 2887, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9,
170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21, 170/22,
170/23, 170/24, 170/25, 170/26, 170/27, 170/28, 170/29, 170/30, 170/31, 170/32, 170/33, 170/34, 170/35,
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170/36, 170/37, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2951, 2958, 2263, 2977, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268
v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00
Brno
Dotčené orgány:
- Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát Znojmo,
Pražská 59, 670 20 Znojmo
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Pražská 3873/59b, 669 02 Znojmo
- Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
- Městský úřad Moravský Krumlov – úřední deska
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství
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