Městský úřad Břeclav
odbor životního prostředí
nám. T. G. Masaryka 42/3
Číslo jednací: MUBR 178461/2018

Břeclav, 690 81
V Břeclavi dne 08.10.2018

Spisová značka: MUBR-S 91799/2018 OŽP/Ce
Vyřizuje: Ing. Rostislav Černohorský
Telefon: 519 311 243; 731 428 227
E-mail: rostislav.cernohorsky@breclav.eu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením
Moravská Nová Ves – Sklepy Pod Náspem - komunikace a
kanalizace
SO.02 Kanalizace
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad
(dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební
úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
název: Městys Moravská Nová Ves
sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ:
002 83 363

I. prodlužuje do 31.12.2021
podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona termín pro dokončení stavby vodního díla
dle vydaného stavebního povolení Městským úřadem Břeclav, odborem životního prostředí
pod č. j. MUBR 77242/2015 ze dne vyhotovení 09.11.2015, týkající se vodního díla:

Sklepy Pod Náspem – komunikace a kanalizace
SO.02 - Kanalizace
stavba je navržena v kraji Jihomoravském, okrese Břeclav, obci Moravská Nová Ves, v
katastrálním území Moravská Nová Ves, na pozemcích parc. č. KN 2679/1, 2785, 2789 a
3814/1 ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves.

Elektronický podpis - 9.10.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Lubor Míček
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 21.8.2019
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II. vydává
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 118 stavebního zákona

stavební povolení
k provedení změny stavby vodního díla před jejím dokončením, spočívající ve změně
trasování stok X2 a X2a a snížení počtu revizních šachet o 2 ks. Změna trasy je zřejmá
z výkresu D.1.1.2.2 projektové dokumentace DSP+RDS datované 03/2017 oproti původnímu
výkresu D.1.1.2.2 projektové dokumentace DUR+DSP datované 01/2014. Změnami trasování
stok nedojde k dotčení pozemků jiných parcelních čísel, než uvedených v původním
stavebním povolení.

III. stanovuje podmínky
pro provedení vodního díla:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace „Sklepy Pod Náspem
– komunikace a kanalizace, změna č. 1, SO.02 – Kanalizace“ z 03/2017 vypracovaná
Ing. Karlem Vaštíkem, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, Lidéřovice, zodpovědný
projektant Ing. Karel Vaštík, ČKAIT 1300755, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
Ostatní podmínky vydaného stavebního povolení Městským úřadem Břeclav, odborem
životního prostředí pod č. j. MUBR 77242/2015 ze dne vyhotovení 09.11.2015, týkající se
vodního díla

Sklepy Pod Náspem – komunikace a kanalizace
SO.02 - Kanalizace
zůstávají bez změny v platnosti.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Povolovaná vodní díla
stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod (§ 55
odst. 1. písm. c) vodního zákona)
Obec: Moravská Nová Ves
KÚ: Moravská Nová Ves
Pozemky parc. č.: 2679/1, 2785, 2789 a 3814/1
Vodní tok: * (10200426)
Umístění jevu vůči břehu: jiné
Oblast povodí: Dyje
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-1123-0-00 - Kyjovka
Hydrogeologický rajon: základní 2250 – Dolnomoravský úval
Vodní útvar: Kyjovka (Stupava) od toku Hruškovice po ústí do Dyje (DYJ_1290)
Další údaje:
Provozovatel kanalizace: Městys Moravská Nová Ves, IČ: 002 83 363, nám. Republiky 107,
691 55 Moravská Nová Ves prostřednictvím Služby Moravská Nová Ves,
příspěvková organizace, IČO: 720 20 296, nám. Republiky 107, 691 55
Moravská Nová Ves
dodavatel:
GEPROSTAV projekce s.r.o., IČO: 292 21 714, Plucárna 3832/1a, 695 02
Hodonín
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Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí tvoří:
- žádost o změnu stavby před dokončením ze dne doručení 06.06.2018,
- kopie rozhodnutí o povolení stavby č. j. MUBR 77242/2015 ze dne vyhotovení
09.11.2015, sp. zn. MUBR-S 52690/2015 OŽP/Le (právní moc 12.12.2015),
- 2x projektová dokumentace stavby vypracovaná v 06/2017, Ing. Karlem Vaštíkem,
Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, Lidéřovice, zodpovědný projektant Ing. Karel Vaštík,
ČKAIT 1300755,
- plná moc k zastupování,
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Břeclav, odborem stavebního řádu a
obecního živnostenského úřadu č.j.: MUBR 42498/2015 ze dne vyhotovení 26.06.2015
(právní moc 30.07.2015),
- sdělení silničního správního orgánu, vydané Městským úřadem Břeclav, odborem
správních věcí a dopravy č.j.: MUBR 51296/2017 ze dne vyhotovení 02.08.2017,
- vyjádření Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., zn.: 2/Ho/17/3003 ze dne vyhotovení
21.08.2017,
- stanovisko GridServices, s.r.o., zn.: 5001568977 ze dne vyhotovení 29.08.2017,
- stanovisko GridServices, s.r.o., zn.: 5001523456 ze dne vyhotovení 31.05.2017,
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn.: E7456-16196159 ze dne vyhotovení 31.07.2017,
- vyjádření CETIN, a.s., č.j.: 669021/17 ze dne vyhotovení 19.07.2017,
- souhlasné závazné stanovisko KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j.:
KHSJM 52509/2017/BV/HOK ze dne vyhotovení 21.09.2017,
- souhrnné vyjádření vydané Městským úřadem Břeclav, odborem životního prostředí,
č.j. MUBR 51036/2017 ze dne vyhotovení 21.08.2017,
- vyjádření a souhlas Městyse Moravská Nová Ves zn. 1246/2017 ze dne vyhotovení
20.09.2017.
Vodoprávní úřad pořídil následující doklady:
- spis MUBR-S 52690/2015 OŽP/Le ve věci povolení stavby „Sklepy Pod Náspem –
komunikace a kanalizace, změna č. 1, SO.02 - Kanalizace“
- částečný výpis z KN pro k. ú. Moravská Nová Ves.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu, oznámil příslušný vodoprávní úřad
zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení změny stavby před dokončením a o
prodloužení platnosti stavebního povolení všem známým účastníkům řízení i dotčeným
orgánům oznámením č. j. MUBR 129902/2018 ze dne vyhotovení 01.08.2018. Jelikož
stavebník v žádosti uvedl potřebné údaje pro posouzení věci a žádost poskytovala dostatečný
podklad pro zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, vodoprávní
úřad nenařídil konání ústního jednání a místního šetření. Citovaným oznámením byla
účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k zahájenému řízení do 10ti dnů od obdržení. Ve
stanoveném termínu se k zahájenému řízení nikdo nevyjádřil. Následně měli účastníci řízení 3
denní lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. V dané 3 denní lhůtě se účastníci řízení
k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a) Podle odůvodnění žádosti stavba byla zahájena a z důvodu organizace uložení
inženýrských sítí v předmětné lokalitě nastala nutnost změn v trasování kanalizačních
stok.
b) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto
dotčené správní úřady: nevyjádřily se.
c) Správní poplatek 2000,- Kč zaplatil stavebník dne 25.09.2018 v hotovosti pokladnou
ve prospěch správního orgánu, doklad č. 113151.

Stránka 3 z 6

d) O podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení bylo rozhodnuto takto:
v průběhu řízení nebyly podány žádné námitky a připomínky.
e) Posouzení vodoprávního úřadu: vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost,
projednal ji v rozsahu, v jakém se dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo
povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, vodním
zákonem předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí. Podané odvolání
má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2021
Odůvodnění
.

Stavebník, Městys Moravská Nová Ves, IČO: 002 83 363, nám. Republiky 107, 691 55
Moravská Nová Ves v zastoupení na základě plné moci společností GEPROSTAV projekce
s.r.o., IČO: 292 21 714, Plucárna 3832/1a, 695 02 Hodonín podal dne 06.06.2018 u
vodoprávního úřadu žádost o povolení změny stavby před dokončením a o prodloužení
platnosti stavebního povolení na stavbu „Sklepy Pod Náspem – komunikace a kanalizace,
SO.02 - Kanalizace“.
Dnem podání žádosti bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona správního řádu zahájeno
řízení o povolení změny stavby před dokončením stavebního povolení č. j. MUBR
77242/2015 ze dne vyhotovení 09.11.2015, které nabylo právní moci dne 12.12.2015.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením
(veřejnou vyhláškou) č. j. MUBR 129902/2018 ze dne vyhotovení 01.08.2018. Jelikož byly
vodoprávnímu úřadu známy poměry v zájmové lokalitě a žádost poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení navrhovaného záměru vodoprávní úřad upustil podle ustanovení § 112
odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Citovaným oznámením byla
účastníkům řízení dána lhůta 10ti dnů od obdržení toho oznámení vyjádřit
se k projednávanému záměru, a dotčeným orgánům k uplatnění svých stanovisek, jinak jim
podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona nebude přihlédnuto. V dané 10ti denní lhůtě
nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.
Následně měli účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 3 denní
lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. V dané 3 denní lhůtě se účastníci řízení
k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí. Podané odvolání
má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

OTISK
ÚŘEDNÍHO
RAZÍTKA

Ing. Hana Hřebačková
vedoucí odboru životního prostředí

v zast. Ing. Lubor Míček v. r.
zástupce vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek 1.000,- Kč – podle položky 17 odst. 1 písm. i) Přílohy – Sazebníku zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatil stavebník dne
26.09.2018, v hotovosti na pokladně správního orgánu (PPD 108453).

Přílohy pro stavebníka:
a) Ověřená projektová dokumentace díla „Moravská Nová Ves – Sklepy Pod Náspem –
komunikace a kanalizace – SO.02 Kanalizace“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
b) Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Doručí se:
I. Na vyvěšení (úřední deska, internet) po dobu 15 dnů (doporučeně)
1. Městský úřad Břeclav, odbor kanceláře tajemníka – zde
2. Úřad městyse Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 02 Moravská Nová Ves
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Městský úřad a úřad městyse se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky
na svých úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu
15 dnů. Dále se žádají o následné zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí veřejné
vyhlášky Městskému úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, nám. TGM 3, 690
81 Břeclav.
II. Účastnící vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
3. Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 02 Moravská Nová Ves,
zastoupen na základě plné moci Modrý Projekt s.r.o., IČ: 042 23 721, Slovácká 3223/83,
690 02 Břeclav
III. Účastnící vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
4. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupen na
základě plné moci E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, Husova 1, 695 42 Hodonín
5. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice zastoupen na
základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o., RCDS Hodonín, Husova 1, 695 42
Hodonín
6. VaK Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín
7. CETIN, s.r.o., Olšanská 6, 130 00 Praha 3
8. GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem Budějovice zastoupen na základě
plné moci GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno
9. UVR Mníšek pod Brdy a.s., středisko Lignit Hodonín, 696 19 Mikulčice 687
10. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
11. SÚS JmK, p.o.k., oblast Břeclav, Lidická 132A, Břeclav 3
12. vlastníci sousedních pozemků, nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno (účastníci jsou identifikováni označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): parc. č. KN 1717/95, KN 1717/94, KN
1717/93, KN 1717/92, KN 1717/91, KN 1717/90, KN 1717/89, KN 1717/88, KN
1717/87, KN 1717/86, KN 1717/85, KN 1717/84, KN 1717/83, KN 1717/82, KN
1717/81, KN 1717/80, KN 1717/79, KN 1717/77, KN 1717/78, KN 1717/76, KN
1717/75, KN 1717/74, KN 1717/73, KN 1717/45, KN 1717/36, KN 1717/34, KN
1717/32, KN 1717/109, KN 1717/27, KN 1717/108, KN 1717/106, KN 1717/23, KN
1771, KN 1778, KN 1781/1, KN 1781/2, KN 1783, KN 1785, KN 1787, KN 1788, KN
1796/1, KN 1860, KN 1866/1 a 1866/18 vše v k. ú. Moravská Nová Ves,
13. ti, kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (účastníci jsou identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): parc. č. 1787 v k. ú. Moravská
Nová Ves,
IV. Dotčené orgány (doporučeně)
14. Úřad městyse Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 02 Moravská Nová Ves
15. Krajský úřad JmK, OŽP, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
16. KHS JMK, ÚP Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
17. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, Smetanovo
nábřeží 13, 690 02 Břeclav
18. Městský úřad Břeclav, OSVD, zde
19. Městský úřad Břeclav, OŽP, OOZPF, zde
20. Městský úřad Břeclav, stavební úřad, zde
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