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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 Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337 zastoupenému 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno podle ustanovení 
§ 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona vydává

stavební povolení 

k provedení stavby vodního díla „II/398 Vranov nad Dyjí průtah – náměstí SO 301 dešťová kanalizace“
v kraji Jihomoravském, okrese Znojmo, v obci Vranov nad Dyjí, katastrálním území Vranov nad Dyjí, na 
pozemcích parc. č. 1364/2, 1387/6 a 1387/1 č.h.p. 4-14-02-055.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Kanalizační soustava : Dešťová kanalizace Vranov nad Dyjí
Charakter kanalizační soustavy : oddílná
Povolované kanalizační stavby a objekty : stoková síť
Počet napojených obcí : 1

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 301 Dešťová kanalizace

Druh stokové sítě : gravitační 
Celková délka gravitačních stok : 417.2 m 
Nejmenší jmenovitá světlost stoky : 300 mm
Největší jmenovitá světlost stoky : 300 mm
Přímé určení polohy souřadnice X,Y 1187348.9, 659292.5 až 1187452.09, 659601.6



Účel stavby vodního díla : 
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odvádění srážkové vody z komunikace a přilehlé zástavby obce

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 66 
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 Jihomoravská plynárenská, a.s., E.ON Česká republika, 
s.r.o., Telefónica O2, Czech Republic, a.s. a Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo 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. 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 splněny podmínky závazného stanoviska správy národního parku Podyjí SZ NPP 0220/2009/2 
z 8.4.2009 :
Stavební odpad, včetně přebytečné zeminy, bude uložen v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 
Sb. a to mimo Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo.

4. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému 
ústavu AV ČR v Brně, Královopolská 147 a uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o 
podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s oprávněnou institucí.

5. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, 
bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady, musí mít realizační firmy před zahájením prací 
platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo jako 
orgán obce s rozšířenou působností, případně OŽP KÚ Jihomoravského kraje.

6. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu písemně oznámeno datum zahájení stavby a název a 
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

7. Stavba bude dokončena do 31.12.2011.
8. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu).

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitkám směřujícím k ochraně dotčené technické infrastruktury uvedeným ve vyjádření JMP a.s.
E.ON Česká republika s.r.o., Telefónica O2 Czech republic, a.s. a VAS a.s. divize Znojmo se vyhovuje 
stanovením podmínky pro provedení stavby č. 2.

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 8.7.2009 žádost Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám. 3/5, Brno zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou 
organizací kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ve věci povolení ke zřízení stavby vodního díla II/398 Vranov 
nad Dyjí průtah – náměstí SO 301 dešťová kanalizace.

Vodoprávní úřad žádost přezkoumal a opatřením ze dne 18.8.2009 č.j. MUZN 66519/2009 vyzval žadatele 
k odstranění nedostatků žádosti a řízení přerušil. Po pominutí překážek v řízení MěÚ Znojmo OŽP opatřením 
č.j. MUZN 55338/2010 z 29.6.2010 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle 
ustanovení § 115 vodního zákona pokračování vodoprávního řízení a nařídil k předloženému návrhu ústní 

jednání spojené s místním šetřením na den 3.8.2010 v 9 
00

hod se schůzkou účastníků na úřadu městyse 
Vranov nad Dyjí.



Žádost 
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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, a dalšími doklady, a to:
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Kopie katastrální mapy
- Výpisy z katastru nemovitostí dotčených pozemků  
- Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SÚ-111/08-CP z 28.5.2008
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona č.j. SÚ-111/08-CP z 7.10.2008
- Vyjádření : 
- E.ON. Česká republika, a.s., č.j. 6.43/20311001/Č/2008/E01
- Smlouva o právu provést stavbu s Městysem Vranov nad Dyjí
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Znojmo, MUDr. J. 

Jánského 15,66902 Znojmo
- MěÚ Znojmo, Odbor dopravy, č.j. MUZN 16846/2009 Zi z 25.3.2009
- MěÚ Znojmo odboru kultury a památkové péče č.j. MUZN 34704/2009 z 19.5.2009
- MěÚ Znojmo, Odbor životního prostředí MUZN 16827/2009 z 4.3.2009
- Správy NP Podyjí č.j. SZ NPP 0220/2009/2 z 8.4.2009
- Vojenská ubytovací a stavební správa, č.j. 635/2009-1383-ÚP-BR z 13.3.2009
- Městyse Vranov nad Dyjí č.j. 6710/M0607881 z 5.3.2009
- Policie ČR, Dopravní inspektorát Znojmo z 26.2.2009
- E.ON. Česká republika, a.s. č.j. D8626-Z050907096 z 9.3.2009
- VAS a.s. divize Znojmo č.j. 382/2009 z 16.3.2009
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., č.j. 24086/09/MBO/VV0 z 27.2.2011
- Jihomoravská plynárenská, a.s., č.j. 642/09/117 z 3.3.2009

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis věci : 
Pro odvedení srážkových vod z řešené lokality jsou navrženy gravitační stoky F, F1 a G  z betonových 
trub DN 300 mm celkové dl. 417.2 m.
Stoka F z ŽB trub DN 300 mm má délku 112.4 m, vede v komunikaci II/398 a v místní uličce a je 
zakončena ve stávající šachtě dešťové kanalizace zaústěné do náhonu.
Stoka F1 z ŽB trub DN 300 mm dl. 54.2 m je v šachtě Š3F do stoky F.
Stoka G z ŽB trub DN 300 mm má délku 250.6 m a je zaústěná v nově budované revizní šachtě do 
stávající dešťové stoky DN 500 mm.

2. K záměru stavby vodního díla bylo StÚ Vranov nad Dyjí dne 28.5.2008 vydáno územní rozhodnutí č.j. 
SÚ-111/08-CP. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 
2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne 7.10.2008.

3. Byla vydána tato kladná stanoviska dotčených orgánů :
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Znojmo, MUDr. 

J. Jánského 15,66902 Znojmo
- MěÚ Znojmo, Odbor dopravy, č.j. MUZN 16846/2009 Zi z 25.3.2009
- MěÚ Znojmo odboru kultury a památkové péče č.j. MUZN 34704/2009 z 19.5.2009
- MěÚ Znojmo, Odbor životního prostředí MUZN 16827/2009 z 4.3.2009
- Správy NP Podyjí č.j. SZ NPP 0220/2009/2 z 8.4.2009
- Policie ČR, Dopravní inspektorát Znojmo z 26.2.2009

4. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto:
Jihomoravský kraj : Stavebník, vlastník dotčeného pozemku  
Zástupce  stavebníka: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k.
Vlastník dotčených pozemků, dotčen stavbou v k.ú. : Městys Vranov nad Dyjí
Vlastníci a provozovatelé dotčených sítí technického vybavení : Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
E.ON Česká republika, s. r. o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Zájmové sdružení obcí Vodovody a 
kanalizace Znojemsko, Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo
Vlastníci sousedních pozemků : Ivo Beneš, Fukal Karel, Fukalová Růžena, Dagmar Kobanová, Irena 



Holoubková , Mgr. Petr Pojer, Jihomoravský kraj, Jana Benešová, Chalupník Miroslav, Ch
Drahomíra,  České dráhy, a.s., Aloisie Láterová, Ing. Petr Grund, Česká pošta, s.p., Zdeňka Grušková, 

rozhodnutí č.j. MUZN 71433/2010 ze dne 31.8.2010

4

alupníková 

Kateřina Klimtová , Věra Piwowarcziková, Helena Holá, Hedvika Hanáková , Jiří Stolarik, Grundová 
Kateřina, RNDr. Vladimír Uhlíř,Dis. Vladimír Röss, Jan Černohlawek, BENZINA , s.r.o. ,Řehoř Jan, 
Řehořová Fránková Andrea, Havlík Miloš, Havlíková Ludmila,  Jiří Hekrdla, Trochta Václav a 
Trochtová Hana, E.ON Trend s.r.o.,Česká pošta, s.p. ,Antonín Diviš,Božena Tesařová, František Fila, 
Marie Trochtová , Josef Fila, Jiří Fila , Marie Filová, Ladislav Koban, Jiří Hekrdla

5. Vlastnictví pozemků, na kterých má být stavba realizována bylo ověřeno dle výpisu z katastru 
nemovitostí. K pozemkům, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, bylo právo provést stavbu na těchto 
pozemcích doloženo smlouvami o právu provést stavbu s jejich vlastníky.

6. Opatřením č.j. MUZN 63640/2010 ze dne 3.8.2010 účastníkům řízení oznámeno shromáždění podkladů 
k rozhodnutí a byla jim dána možnost se k nim vyjádřit. Ve stanovené lhůtě se k podkladům rozhodnutí 
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 řízení neuplatnil žádný z účastníků řízení námitky proti podanému návrhu, podmínky pro 
provedení stavby byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.
Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

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 17 odst. 1 písm. i) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl 
uhrazen dne 12.7.2010.

[ Otisk úředního razítka ]

Ing. Jaromír Mička
vedoucí odboru životního prostředí

Městského úřadu Znojmo

Datum vyvěšení : Datum sejmutí :
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Toto rozhodnutí obdrží :

Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku) :

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, IDDS: k3nk8e7
2. Městys Vranov nad Dyjí, IDDS: 4ugbuf7
3. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
4. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
5. Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko ,  Kotkova /20,  66902 Znojmo
6. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
7. Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

Účastníci řízení, kteří v průběhu řízení nevznesli námitky a bude jim rozhodnutí doručeno v souladu s ust. 
§ 115 odst. 8 vodního zákona veřejnou vyhláškou.

Ivo Beneš, Fukal Karel, Fukalová Růžena, Dagmar Kobanová, Irena Holoubková , Mgr. Petr Pojer, Jihomoravský 
kraj, Jana Benešová, Chalupník Miroslav, Chalupníková Drahomíra,  České dráhy, a.s., Aloisie Láterová, Ing. Petr 
Grund, Česká pošta, s.p., Zdeňka Grušková, Kateřina Klimtová , Věra Piwowarcziková, Helena Holá, Hedvika 
Hanáková , Jiří Stolarik, Grundová Kateřina, RNDr. Vladimír Uhlíř,Dis. Vladimír Röss, Jan Černohlawek, 
BENZINA , s.r.o. ,Řehoř Jan, Řehořová Fránková Andrea, Havlík Miloš, Havlíková Ludmila,  Jiří Hekrdla, Trochta 
Václav a Trochtová Hana, E.ON Trend s.r.o.,Česká pošta, s.p. ,Antonín Diviš,Božena Tesařová, František Fila, 
Marie Trochtová , Josef Fila, Jiří Fila , Marie Filová, Ladislav Koban, Jiří Hekrdla, 

Dotčené orgány: (doporučeně)

8. MěÚ Znojmo odbor dopravy,  nám. Armády 8/,  66922 Znojmo
9. MěÚ Znojmo, odbor památkové péče,  Nám. Armády /8,  66902 Znojmo
10. Úřad Městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad,  IDDS: 4ugbuf7
11. Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf
12. Úřad městyse Vranov nad Dyjí,  Náměstí /21,  67103 Vranov nad Dyjí- s žádostí o vyvěšení na úřední desce na 

dobu 15 dnů a zaslání potvrzené vyhlášky zpět na Měú Znojmo OŽP
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