
MĚSTSKÝ ÚŘAD  HODONÍN
Odbor životního prostředí

Pracoviště: Národní třída 25,  695  01  Hodoni'n,  tel.  518  316 314` kancelář č.  79

Ě#d:a:íF::2Ž?í;2!6]2926mK
Vyřizuje : Ing. Pavel Kašperák
Telefon:  518 316 314
E-mail: kasperak.pavel@muhodonin.cz
IDDS: mwvbvks

V Hodoníně dne   04. 09. 2019

VEREJNA    VYHLASKA
0ZNÁMENÍ

o změně v záměru dodatečného povo]ení stavby vodnmo dfla

„vrtaná studna" na pozemku parc. č. 2463/1 v k.ú, Mutěnice

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle  §  10
a  §  11  zákona č.  500/2004  Sb.,  správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správ#z' rYác7`), ve
smyslu § 2 odst.1  zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností, ve zněm' pozdějších předpisů, podle  § 61  a § 66 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve zněm' pozdějších předpisů,  s působností speciálního stavebního úřadu dle  §
15 odst.  1 písm. d) zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a §  15 odst. 5 zákona č. 254#001  Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve zněm' pozdějších předpisu (dále jen „ voc#ez' zób# `), a jako příslušný vodoprávm' úřad
dle §  104 odst. 2 písm. c) a §  106 odst.1  vodního zákona,

oznamuje,

že ve správním řízem' o povolení k odběru podzemních vod a o vydání dodatečného stavebního povolem'
k vodnímu dílu nazvanému  „vrtaná studna"  na pozemku parc.  č.  KN 2463/1  ®arcela PK č.  3992/1)
v k.ú. Mutěnice [700444], obce Mutěnice [586412], okres Hodonín, kraj Jihomoravský, a souvisejících
staveb vedlejších, tj. provedení napQjem' vnitřnfflo vodovodu a napQjení na elektrickou síť, vedené přes
pozemky  parc.  č.  PK  3906,  3907,  3908,  3909,  3910,  3938,  3939/1  a  KN  2463/1,  2463/38,  2463/39,
2463/40,  995/5  995/7,  6888/18,  6888/31  a  6889/1  v  k.ú.  Mutěnice,  v kraji  Jihomoravském,  okrese
Hodonín, obci Mutěrice, č.h.p. 4-17J) 1 -101, HGR 2250, došlo na základě i}odané žádosti ke změně v
záměru,

Původní návrh záměru:
Stavba sestává s těchto objektů:

a)   vrtaná studna (stavba hlavni)
b)   napojení vnitřního vodovodu (stavba vedlejší)
c)   napojení na elektrickou síť -přípQjka NN (stavba vedlejši)
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Obiekt vrtané studnv:
Vrtaná studna byla vyhloubena na pozemku parc. č.  KN 2463/10K 3992/1) do hloubky 110 m.
Vlastnické  právo  kpozemku  parc.  č.  PK  3992/1   náleží  obci  Mutěnice,  Masarykova  200,  696
Mutěnice.  Obec  Mutěnice  vyjádřila  s umístěním  stavby  svůj  souhlas  v podobě  uzavření  smlouvy  se
stavebníkem, tj. spol. Farmarket s.r.o.,   o právu provést stavbu na předmětném pozemku, ze dne 26.07.
2018.

Obiekt naDoiení vnitřniho vodovodu:
Napojení vnitřnmo vodovodu, vedeného přes pozemky parc. č. KN 2463/1, 2463/38, 2463/39, 2463/40,
995/5,   995/7,   6888/18,   6888/31   a   6889/1   (trasa   vodovodu  je   vedena   ve   zjednodušené   evidenci

pozemkového  katastru  přes  pozemky  parc.   č.  PK  3992/1,  3906,  3907,  3908,  3909,  3910,   3938  a
3939/1 ). NapQjení vnitřního vodovodu je téměř v celé svoji délce od místa napQjení na pozemku parc.č.
KN 6889/1  v k.ú. Mutěnice veden až po pozemek parc. č. PK 3992/1  v k. ú. Mutěnice v tělese objektu
stávající dešťové kanalizace. Délka úseku vnitřního vodovodu vedeného v tělese kanalizace je cca 320
m. Celková délka vnitřního vodovoduje cca 385 m.

Obiekt naDoíení na elektrickou síť -DříDoika NN:
PřípQjka NN je  vedena přes  pozemky  parc.  č.  KN  2463/1,  2463/38,  2463/39,  2463/40,  995/5,  995/7,
6888/18,  6888/31   a  6889/1   (trasa  přípQjky  NN  je  vedena  ve  zjednodušené  evidenci  pozemkového
katastru přes pozemky parc.  č.  PK  3992/1,  3910,  3938  a  3939/1).  V délce  cca  120  m je přípQjka NN
tažena  v  tělese   dešťové   kanalizace   a  dále   v délce   cca  240   m   v samostatném   výkopu   souběžně
s potrubím dešťové kanalizace.

NovÝ návrh záměru:
Počítá pouze  s dodatečným povolením objektu stavby hlavní, tj.  vrtané  studny na parc.  č.  KN 2463/1
a'K 3992/1 ) do hloubky  110 m, tzn. bez vedlejších stavebm'ch objektů.
Vedlejší  stavební objekty,  tj.  objekt napQjem' vnitřního vodovodu a objekt napojem' na elektrickou  síť
nebudou již součástí žádosti o dodatečné stavební povolení.

Parametry vrtané studny včetně rozsahu požadovaného nakládání s podzemními vodami zůstává nadále
v platnosti.

Objekty staveb vedlejších vnitřního vodovodu  a přípojky NN  nejsou vodními  dí]y.  Tyto stavby
budou předány obecnímu stavebnímu úřadu v Hodoníně, který nás]edně povede přís]ušné správní
řízení.

V souLadu  s  §  45 odst.  4  správního  řádu, zúži] žadatel  podanou  žádostí o změnu v dodatečném
stavebním  řízení,  předmět  své  žádosti.  V nás]edném  řízení  o  dodatečném  stavebním  povolení
stavby   vodního   dí]a   -studny,   zvýše   uvedeného   důvodu,   nebudou   již   mezi   účastníky
vodoprávního,  resp.  stavebního,  řízení zařazeni  tito  v]astníci  původně  stavebních  a  sousedních
pozemků (vše v k.ú. Mutěnice):

Stavebni' pozemky původního záměru:
Parc. č. KN 2463/38                   Marek vojtěch lng„ Masarykova l056, 69611 Mutěnice
Parc. č. KN 2463/39                    0bec Mutěnice, Masarykova 200, 69611 Mutěnice
Parc. č. KN 2463/4°              ř+#ufhRáEž'S]]:ž#]:°ž#5:t]S3#oajeÉ+= 3stám: Stitri p°Zemk°Vý

parc. č. KN 995/5                  #fusĚinR;cp#'s|l#;:t| :ož##|S3Foa!epkáma ;stám: stihí pozemkový
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Parc. č. KN 995/7

Parc. č. KN 6888/18

Parc. č. KN 6888/31
Parc. č. KN 6889/1
Parc. č. PK 3906
Parc. č. PK 3907
Parc. č. PK 3908
Parc. č. PK 3909
Parc. č. PK 3910
Parc. č. PK 3938
Parc. č. PK 3939/1

Jihomoravský   kraj,   Žerotínovo   náměstí  449/3,   Veveří,   60200   Bmo,

Eíohsop:g::::íéů:áva;::E#:€;evt#eoTga#Zu;::eksr:;:yžeraot[Pndorč:anáň[ěnsít:
449/3, Veveří, 60200 Bmo

##kug;cpkřáís[[#;:t]:,°ž:ž°kdoač;t[S3#oa!e#:hma§titu"tnípozemkový
Marek Vojtěch lng., Masarykova 1056, 69611 Mutěnice
Marek Vojtěch lng.O Masarykova 1056, 69611 Mutěnice
Havelková Marie, Lipová 569, 69611 Mutěnice
Hyksová Kateřina, č. p. 470, 69611 Mutěnice

5rucáianl:#:g=i::,MNgor;:tč#.,6#Ság#:V#:ě5n6i;:9611Mutěnice
Marek Vojtěch lng., Masarykova 1056, 69611 Mutěnice
Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611 Mutěnice
Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611 Mutěnice

Sousední pozemky původnmo záměru:
Parc. č. KN 2463/37                   Krsek Martin lng., Antonína slavíka l320/15, Čemá pole, 60200 Brno

33::: :: Fž36980858/3°                Vaacr:řoyí:jotš:h#gads:[?nka:Vůd]o°[íí'7g3%9[6r]U#:ít%:ice
Parc. č. PK 3912                           Tomčala Karel,  U  obory  lo9,  69611  Mutěnice  (podíl  vlastnictví  [/2),  a

ZENERGO a.s., č. p. 61, 69614 Čejč ®odíl vlastnictví [/2)

Dá]e upozorňujeme, že v předmětném řízení k dodatečnému stavebnímu povolení, zbývá doložit:
1.    Doklad  o   zaplacení   správního   poplatku   dle   zákona  č. 634/2004   Sb.,   o   správních  poplatcích,

v platném znění, položky č.17 bodu  1  písm.  g) ve výši 300,-Kč a položky  18, bodu  1  písm. g) ve
výši  300,- Kč.  Správní úřad vybere poplatek ve výši  součtu obou sazeb  stanovených v příslušných
bodech výše vypsaných položek, tj. v celkové výši 600 Kč.

Zahájení  vodoprávního  řízení  ve  věci  povolení  nakládání  s vodami  spočívající  v odběru  podzemních
vod a vydání dodatečného stavebnmo povolení k vodnímu dílu umožňujícímu toto nakládání, tj. stavby
vodního  díla  nazvaného  „vrtaná  studna"  bylo  účastníkům  řízení  a  dotčeným  orgánům  oznámeno
písemností,  č. j.  77427/2018,  sp.  zn.  ŽP/18/6226mK ze  dne  09.11.  2018, jenž  bylo  dne  19.11.  2018
doručeno  všem  dotčeným  orgánům  a  účastníkům  řízení,  vyjma  paní  Kateřiny  Hyksové,  která  je
v katastru  nemovitosti  u  pozemkou  parc.  č.  PK  3907  v k.  ú.  Mutěnice  vedena  jako  nedostatečně
identifikovaný vlastnik.

Následně bylo řízení přerušeno usnesením ze dne  06.12.2018, č.j.  83668/2018,  sp.  zn. ŽP/18/6226fl'K,

jelikož nebyly vodoprávnímu úřadu, mimo jiné, doloženy veškeré souhlasy majitelů pozemků přes které
jsou taženy objekty vnitřního vodovodu a objekt přípojky NN. Lhůta pro odstranění nedostatků byla do
31. března 2019.

::]ÍřaodžěsžáĚ3Staí:e[ás::s::T:tozedafneneop]o.g%:];[8[ů:s::jr.at2š3š2k6e,žéo]S;,uhs[paíssy=n:jížeí;622Z;pmKk,ů,p:eyLošenn:,
prodlouženo do data 15.08.2019.
Ani do tohoto data se žadateli nepodařilo zajistit souhlasy některých zbývajících majitelů pozemků přes
které  jsou  vedeny  objekty  vnitřního  vodovodu  a  přípojky  NN,  z  toho  důvodu  byla  podána  dne
13.08.2019,   č.j.    56656/2019,    spis.zn.    ŽP/18/6226n'K,    žádost   o   změnu   vzáměru   dodatečného
stavebního  povolení,  kde  objekty  vnitřnfflo  vodovodu  a  přípojky  NN již  nebudou  součástí  řízení  o
dodatečné stavební povolení.
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S ohledem na shora uvedenou změnu v záměru přistoupil zdejší vodoprávní úřad k vydání oznámem' o
této změně, která se tímto oznámením doručuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Z důvodu nedostatečně identifikovaného vlastníka pozemku parc. č. PK 3907, paní Kateřiny Hyksové,
přistoupil   vodoprávní  úřad  Měú  Hodonín  k doručení  této  písemnosti  tomuto   vlastnílm  veřejnou
vyhláškou.

Podle § 36  odst. 3  správního  řádu,  máte jako  účastníci  řízení možnost se  k této změně záměru
před vydáním rozhodnutí vyjádřit.

Technický návrh řešení stavby vodního díla - studny, rep.  spisový materiál jako takový, je vyložen v
úředních hodinách  (pondělí  a  středa od 08:00  do  17:00  hod.),  v ostatní dny po  předchozí telefonické
domluvě,  na odboru ŽP  Měú v Hodoníně,  Národní tř. 25,  kancelář č. 79.  Učastníci řízení mají právo
nahlížet do spisu u zdejšího úřadu, ve smyslu usL  § 38 správního řádu. Po uplynutí shora uvedené lhůty
k podání návrhů,  stanovisek a námitek účastnilců řízení, mohou účastníci řízení nahlédnout do úplných
podkladů u zdejšího  úřadu a vyjádřit  se k těmto podkladům o změně  v záměru dodatečného povolení
stavby vodního  dfla,  ve  smyslu vodního  a stavebního zákona a ust.  §  36  odsL  3  správního  řádu,  a to

ťpoks::Lď;:év#ůotíri=:±:±=±řEk==±===e.ánLeědvo#šní:hté::v=;::==:::±jeEotiu:Lb#muuvťtie:eébLhí;g
úřadu a bude pokračovat v dodatečném stavebním povolení vodního díla - studny.

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru životnmo prostředí

Ve smyslu  ust.  § 25 zákona  č.  500/2004  Sb.,  správního
oznámení  o  zahájení  vodoprávního  řízení,  pozvánka  k ústnímL  jednání,  účastníkům  řízení  i
veřejnou  vyh]áškou,  tj.  tak,  že  bude  zveřejněna  na  úřední  desce  a  též  zveřejněna  způsobem

:emnožbňuudj:cípm.vdaáž`::aiEáísáue:ndaoTuěěTnFovť3;jí:éa#.a#:;:nžcáedEom:o?íum::d#přÉč.ed:ĚÍEatanáó#
Mutěnice,  aby  po  uplynutí  lhůty  zaslal  ,potvrzení  o  `yvěšení  a  sejmutí  s podpisem  oprávněné
osoby zdejšímu vodoprávnímu úřadu Měú

řádu,  v p]atném znění, doručuje se  toto

Hodonín, OZP.

Vyvěšeno /ťý, c7  .  z Č,,/   ,'..  `

BECNÍ ÚŘAD
i  11  MUTĚNICE

ŽžL~` -` ;k.re`8"Hťd`o=;9
razítko a podpis oprávněné osoby

6..90`

Sejmuto dne

razítko a podpis oprávněné osoby
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Rozdělovník:

Účastnícivodoprávnihořízenídle§27odst.1písm.a)správnmořádu(doručeni'jednotlivě)
1.Famarkets.m„Obchodni'1507,68601UherskéHradiště,zastoupenanazákladěplné

moci Tomášem Bi'Ikem, Vrbice 430, 69109 Vrbice

Učastn]'ci
2.
3.

4.

5.

6.

7.    Státni'  pozemkový   úřad   ČR,   Husinecká   1024/11a,   Žižkov,13000   Praha        ®ři'slušnost
hospodařitsmajetkemstátunapozemcíchKNparc.č.2463/40,995/5a6888/18)

8.    Správa  a  údržba  silnic  Jihomoravského  kraje,  při'spěvková  organizace  kraje,  Žerotínovo
náměsti'449/3,Veveři',60200Bmo(při'slušnosthospodařitsmajetkemstátunapozemkuKN

9i:ř|,r:C:jr|:|:á6!;ipooov3nistaáuož:mv:Íevc:vTda::tcioůžcshv,#ZgaYy,iEz3eg#Pracov|štěBmo,

Účastnícivodoprávnihořízenídle§27odst.2správníhořádu(doručeníveřejnouvyhláškou):
10. Hyksová Kateřina, č. p. 470, 69611  Mutěnice

Vlastnícitech.infrastruktury(doručeni'jednotlivě):
11.E.ONDistribuce,a.s.,F.A.Gerstnera2151/6,37001ČeskéBudějovice
12. Gridservices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
13.Českátelekomunikačni'infrastrukturaa.s.,Olšanská2681/6,13000Praha3(CETIN)

Vlastni'cisousedníchpozemků(dorušeníjednotlivě):
14.VaculovičováMagdalena,Udolni'760,69611Mutěnice(pozemekPKparc.č.3905)
15.TomčalaKarel,UObo~109,69611Mutěnice®ozemekPKparc.č.3912,podíl./2)

i;íESTť%::|::n,gč,An::á|fnga6!faj|,:u:|q23;r5,kč:Ěapiroc|Š,:3!3ópBOÉí:|á,ozemekKNparcč
2463/37)

18.MarekVojtěch,Masarykova1056,69611Mutěnice®ozemkyKN6888/30)

Ostatni'(doručeníjednotlivě):
19. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Bmo

Navědomí(doručeníjednotlivě):
20.MěúHodoni'n,obecnýstavebni'úřad,Homi'Valy2,69501Hodoni'n

vodoprávníhořízenídle§27odst.2správníhořádu(doručeníjednotlivě):
ObecMutěnice,Masarykova200,69611Mutěníce(vlastni'kpozemkuPKparc.č.3992/1)
HavelkováMarie,Lipová569,69611Mutěnice(vlastníkpozemkuPKparc.č.3906)
PrchalováDagmarMgr.etMgr.,Masarykova1056,69611Mutěnice(vlastníkpozemkuPK
par.č. 3908)
DubinováLudmila,NováČtvri662,69611Mutěnice(vlastni'kpozemkuPKpar.č.3909)
MarekVojtěch,Masarykova1056,69611Mutěnice(vlastni'kpozemkuPKpar.č.3910aKN
6888/31, 6889/1)
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/           TDurif ňiHdwf ^klNNNe!f f :ERZ""ďxďmďn d!f yJHNIINR!"mrNst!iNÍNÁryŇf JrJR

Tento  dokument  v  listinné  podobě,  který  vznikl  pod  pořado\ým  číslem  122060298-226055-190910085313
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  5  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje  správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s práimími předpisy.
Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 708012130 byla systémem přenesena dne  10.09.2019
v  07:42:03.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  10.09.2019  v  08:53:16.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

ř%ii;:é:gea#f.km?:k=Eapč:;#:bv:te.lyget::`už.Fs?.Tevář#9#h3dFůV3ě6m,;3:b:e:Tfi#3;|e#nif5:tusipgenč:tÉ

3ru.::řfi:e#s2t,e:seť:ávpEš,tra:sépéskleFf.7pl::,9isÉ]ťi?Ino%r.7#]í.sř[:eEodma:=yýc±:c±ránneebk.-pperčoeť,u:;:
označena časoiým razítkem.  Datum a čas 10.09.2019 07:53:57, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifkovaného  elektronického  časového  razítka  4C  48  AC,  časové  razítko  bylo  vydáno  Postsignum
Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] .
Odesílající datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ
ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne  10.09.2019 v 08:53:40. Kvalifikovaný elektroniclý
podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, t2m., dokument nebyl změněn, a ověření
páa#|oasáiěn?á|ifiťeoftviEíhácj:liii:irodaeiekro:#.žťt|3o€%i:so5?šl8?%r:ťjťe.nokvT|:iígveáu;nín::#;em=:ť:

podpisu:  číslo  kvalifikovaného  certifikátu pro  elektroniclý  podpis  4D  C3  79,  kvalifikovaný  certifikát  pro

!d:bgíor.žáv?á:Ío;dg:e:s.f,yř;eo#.2P2##:V:?9g..dii#.iša::;;Í3í4:;#b::Egžúáj:E::g:v:deobp;o::t.gžn::g
časovým razítkem.

Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 10.09.2019

iE:SE:Ápří]jšmKe\;L3Ů°Ádpís°S°by?kteráautorkovanoukonverridokumentuprovedia:

Otisk úřednmo razi'tka:

ffiffifiHfil
122060298-226055-190910085313

Pomámka..
V době od weřejnění sezmmu zneplutněrtých certifikáíů, vůči kierému byla ověřována platnost certifikátu 4D C3 79, do provedení
autorizované konverze dokumentů mohlo dojti k zneplotnění certif iu.áiu.
Kontrolu  této  doloďky  lbe  provést  v  centrální  evidenci  doložek  přístupné  způsobem  umožňujícím  dáll.ový  přístup  na  adrese
https..//www.c@echpoint.cz/overovacidolozky.


