
MĚSTSKÝ ÚŘAD  HODONÍN
Odbor životn]lio prostředí

Pracoviště: Národní třída 373/25, 695 01  llodonín` tel.  5 I 8 316 398, kancelář č. 79

ĚEj::#aac:ř%:9ž?//Z#243ďv
Vyřizuje: Bc. Tadeáš Vaculovič
Telefon:  518  316  398
E-mail: vaculovic.tadeas@muhodonin.cz
IDDS: mwvbvks

VHodoníně dne    28.1. 2020

VEŘEJNÁ     VYHLÁŠKA

Oznámení    o    zaháiení    sDo]ečného    územního    a    stavebního    ívodoDrávního`    řízení    a
seznámení  se  s  t)odkladv  Dro  rozhodnutí  ve  věci

vydání společného povolem' k vodnímu dílu, tj . ke stavbě:

„Mutěnice - rozšíření kana]izační sítě"

Žádostí  doručenou  Městskému  úřadu  Hodonín,   odboru  životního   prostředí,   zdejšímu   speciálnímu
stavebnímu  úřadu,  dne  12.  12.  2019,  požádal  stavebnik,  účastník  řízení  podle  §  27  odst.  1  písm.  a)
zákona  č. 500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění pozdějších  předpisů  (dále jen  „spróvní řód"), jímž je
právnická osoba:

Obec Mutěnice, se sídlem Masarykova 200, 696  11 Mutěnice, IČO: 00285145, CZINACE:  84110,
v zastoupení na základě plné moci: Jiří Třináctý, Dis., se sídlem Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav,
IČO: 75705273, doručovací adresa: Za Bankou 4, 690 02 Břec]av (dále také jen „s'Íoveč)»z'A"),

o vydání společného povolení ke stavbě vodniho dila podle § 94j zákona č.  183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sÍczveb7?z' zóko7g ") a §  15 zákona č.
254/2001  Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ voc77!z' zcžko72 "), tj. ke  stavbě:  „Mutěnice -rozšíření kana]izační sítě" (dále také jen „prrcc7mev/#cž
sícrvbcz"  nebo  jen  ,,sÍcívbc}"),  na  pozemcích  parc.  č.  KN  4152  (PK  6612/1),  3735/10  (PK  6612/1),
2472/11  (PK  6618/1,  6457/1,  6623),  2473  (PK  6457/1,  3999/7,  6612/1,  6623,  6458/2,  3999/4),  2474

(PK 6457/1), 2897/5, 2897/4, 2920/3,  2919/2, 2918/2,  2917/2,  2915, 2914/2,  2924/2, 2930/2,  2932/2  a
2933/3,  vše katastrální území Mutěnice  [700444],  obec  Mutěnice  [586412],  okres Hodonín  [CZ0645],
kraj Jihomoravský [CZ064], HGR: 2250 (Dolnomoravský úval -sevemí část, základní), ČHP: 4-17-01-
101, národní plán oblasti povodí Dunaje, dílčí plán oblasti povodí Dyje, vodní útvar povrchových vod:
D129 (Kyjovka po ústí do toku Dyje), vodní útvar podzemních vod: 22503 (Dolnomoravský úval -jižní
část, základní).

Dnem obdržení žádosti by]o ve věci zahájeno přís]ušné správní (vodoprávn]) řízení ve smyslu § 44
odst.1  správního řádu, §  115 vodního zákona a § 94j stavebního zákona.

Městský úřad Hodonín, odbor životniho prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle  §
10 a §  11  odst.  1 písm. b) správního řádu, s působností speciálnfflo stavebního úřadu pro stavby vodních
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děl  podle  §   15  odst.   1  písm.  d)  stavebního  zákona  a  §   15  odst.  5  vodního  zákona,  a jako  příslušný
vodoprávní  úřad  podle   §   104  odst.  2  písm.  c)  a  §   106  odst.   1   vodního  zákona,  při  přezkoumání

předložené žádosti zjistil, že v daném případě je předmětem řízení záležitost, v níž lze rozhodnout bez
provedení místního  šetření a ústního jednání,  nebot'  speciálnímu  stavebnímu úřadu jsou dobře známy
poměry  staveniště  a  zájmového  území  obecně,  žádost  současně  poskytuje  dostatečný  podklad  pro
posouzení požadovaného stavebního záměru a stanovení nezbytných podmínek k jeho provádění.

0  zahájení  předmětného  řízení  je  správní  orgán  povinen  na  základě  §  47  odst.   1   správního  řádu
uvědomit všechny jemu známé účastníky řízení a dotčené orgány.

Městský  úřad  Hodonín,  odbor životního  prostředí,  oznamuje  účastníkům  řízení  a dotčeným  orgánům
zahájení společného územního a stavebního (vodoprávního) řízení ve výše uvedené věci podle §  § 94m
odst.  1  stavebnmo zákona a  115  odst.  8 vodního zákona s tím, že účastníci řízení mohou své námitky,
popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska k projednávané záležitosti uplatnit

do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem # p o  w š / i' zdejší speciální stavební úřad dle  §  94m odst.  3
stavebního  zákona  a  §   115  odst.  8  vodního  zákona  od  konání  místního  šetření  i  ústního  jednání  a
stanovuje  shora  uvedenou  lhůtu,  do  kdy  mohou  dotčené  orgány  uplatnit  svá  závazná  stanoviska  a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Námitky,  popřípadě  důkazy  a závazná  stanoviska mohou účastníci  řízení  a dotčené  orgány  uplatnit u
zdejšího  speciálního  stavebního  úřadu  samostatně  písemně,  nebo  ústně  do  protokolu.  Zároveň  zdejší
speciální stavební úřad upozorňuje na koncentrační zásadu řízení, tzn., že dle § 94m odst.  3  stavebního
zákona  a  §   115  odst.  8  vodního  zákona  kpozději  uplatněným  závazným  stanoviskům,  námitkám,
popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto.

Po uplynutí shora uvedené lhůty  15 dnů mohou účastníci řízení v souladu s  § 36 odst. 3 správního řádu

:==::=::=:=:č#ÍíťĚ::S:ok5ú:i=::v:í°cůk|andůŤmi==FS==:±Íí'ů:ut°pruozsdeeíí;hm°e:?e::áJsneíhs°p[:ť:e:ni::
vyjádření k případným novým podkladům spisu před vydáním rozhodnutí ve věci,  nikoli o další lhůtu
pro případné námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž speciální
stavební   úřad   nepřihlíží.   Po  uplynutí  výše   uvedených   lhůt   speciální  stavební  úřad  ve   věci   vydá
rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu oznámeno.

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s  § 33  správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování
je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná součást.

Účastník  řízení,  jeho  zástupce  nebo  podpůrce  je  v souladu  s  §  36  odst.  5  správního  řádu  povinen
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.  Průkazem totožnosti  se  rozumí doklad,
kterýjeveřejnoulistinou,vněmžjeuvedenojménoapříjmení,datumnarozeníamístotrvaléhopobytu,
popřípadě  bydliště  mimo  území  České  republiky  a  z něhož je  patrná  i  podoba,  popřípadě jiný  údaj
umožňující  správnímu  orgánu  identifikovat  osobu,  která  doklad  předkládá,  jako  jeho  oprávněného
držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Učastník řízení může podle §  14 odst. 3  správního řádu nami'tat podjatost úřední osoby, j
dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně
zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
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#
Vzhledem k tomu, že v předmětném společném územním a stavebním (vodoprávním) řízem' je více než
30 účastníků  se  toto  oznámení o zahájení řízem' doručuje některým účastníkům řízem' (tj.  účastníkům
podle  §  94k písm.  e)  stavebního  zákona)  také  veřejnou vyhláškou ve  smyslu  §  144  odst.  6  správního
řádu, postupem podle § 25 odst. 2 správního řádu.

StručnÝ Dot)is Dředmětu řízení:

Předmětem  společného  územní a  stavebního  (vodoprávního)  řízení je  vydání  společného  povolení  ve
věci schválení stavebního záměru „Mutěnice -rozšíření kanalizační sítě".

Zájmové  území  je  situováno  v severozápadní  části katastrálního  území  Mutěnice,  v obci  Mutěnice,
jedná se o místní lokalitu Platové (nedaleko soustředěné zástavby vinných sklepů). Stavebním záměrem
dojde k rozšíření stávající kanalizační sítě v ul. Vinařská, území je vymezeno ze sevemí strany vinnými
sklepy  a  zjižní  strany  regionální  Železniční  tratí  Zaječí-Hodonín.   RozšiTením   stokové   sítě   dojde
k napQjení stávajících vinných sklepů v severozápadní části obce na kanalizaci pro veřejnou potřebu ve
správě obce Mutěnice.

Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy železničm' tratě Zaječí-Hodonín, nenachází se
ve vyhlášeném záplavovém území, vymezené aktivní zóně záplavového území, v poddolovaném územíg
dobývacím  prostoru,  chráněném  ložiskovém  území  ani  vjiném  ochranném  pásmu  podle  zvláštního
právního předpisu, dotčeny budou ochramá pásma stávající dopravní/technické inffastruktury.

Navržena je oddílná kanalizace, která bude odvádět splaškové vody, bude sestávat 2 kanalizační stoky a
výtlačné potrubí (tlaková kanalizace).  Současně  budou na kanalizačních stokách vyhotoveny odbočky
pro  kanalizační  přípQjky  zakončené  revizními  šachtami.  Vzhledem  ke  konfiguraci  terénu  a  výškové
poloze  stávající  kanalizační  stoky  v místě  připQjení,  je  nutné  zkombinovat  gravitační  kanalizaci  a
kanalizaci tlakovou, odpadní vody budou gravitačně odváděny do nově vybudované čerpací stanice a
z m' přečerpávány do stávající stokové sítě.

Počet navrhovaných připoj ovaných obj ektů:
Předpokládaný počet osob:

Přímé určení po]ohy v S-JTSK:

Kanalizační stokv
začáteční bod stoky ,A-A"
koncový bod stoky ,A-A"
délka stoky

počáteční bod stoky ,A"
koncový bod stoky ,A"
délka stoky

74 (rekreační objekty, tj. zejména vinné sklepy)
296

X=  1195010.47             Y= 571748.00
X=  1195075.64             Y= 571576.86
185,5 m

X=  1194938.37             Y= 572157.36
X=  1195145.08             Y=571349.28
839'1  m

Tlaková kanalizace ÍvÝtlačné Dotrubí ČS`
počáteční bod potrubí                                X =  1195145.08            Y = 571349.28
koncový bod potrubí                                 X = 1195139.80            Y = 571338.42
délka potrubí                                              9,5 m (celková dl. potrubí včetně svislé části  l7,O m)

Celková délka                                             1034,l m
Výškopisné údaje (terén)                          184,81-180,6 m n.m.

Město Hodonín, Masarykovo nám. S3/1, 69S 35 Hodonín
Společné územní a stavební (vodoprávn]) řÉzení: ..Mutěnice -i.oZšíření kanalizační sítě"
KBHodonín.  č  ú  42467l/Oloo.      IČ0   284  89l`     Tel.  spojo`Jatelka  5183ló  lll,       wwwhodonin.eu Strana 3 (celkem  1 1 )



%tbaonáceodpadníc-h±         x-|,95|45.o8         Y-57|349.28
Výškopisné údaje (terén)                         180,6 m n.m.

Druh vodního díla:                  stavby kanalizačních stok a objektů, § 55 odst.1 písm. c) vodního zákona
Navrhovaná vodnídíla:         stoková síť [Č03-441] í

přečerpací stanice [Č03-443]
Í  označení dle vyhlášky č. 414/2013  Sb„ o vodoprávní evidenci, v platném znění

Navrhovaný účel vodnmo díla:
Odvedení odpadních vod ze  stávající i navrhované zástavby v zájmovém území a jejich přečerpání do
stávající kanalizační sítě zakončené čistímou odpadních vod.

SDolečné údaie
Kanalizační soustava:
Charakter kanalizační soustavy :
Počty oddělených částí systému:
Počet napQjených obcí:

Stoková síť
Označení kanalizačních stok:
Druh stokové sítě:
Celková délka stok:
Nejmenší jmenovitá světlost (mm):
Největší jmenovitá světlost (mm):
Počet navrhovaných odlehčovacích komor:
Počet navrhovaných čerpacích stanic:

5:á:llizáa[cé2P5r?ož;řejnoupotřebu[Č24-ol]
2 [Č03-441/443]
1

„A", „A-A" + výtlačné potrubí ČS
gravitační s přečerpáváním ve stokové síti [Č42-02]
1034,1  m (včetně výtlačného potrubí)
80 (výtlační potrubí)
300 (kanalizační stoky)

1  (přečerpávací)

Dotčené  pozemky  umístěním  a  provedením  vodního  díla:  parc.  č.  KN  2472/11  (PK  6618/1,  6457/1,
6623),  2473  (PK  6457/1,  3999/7,  6612/1,  6623,  6458/2,  3999/4),  2474  (PK  6457/1),  2897/5,  2897/4,
2920/3,  2919/2,  2918/2,  2917/2,  2915,  2914/2,  2924/2,  2930/2,  2932/2  a 2933/3, vše katastrální území
Mutěnice.

Čerpací stanice odpadních vod

Z::ahc:,vaá::ep,rovozního řádu :                           :íedčeeí%íT%3 9-02]
Projektovaný výkon:                                              5 ,0 l/s

Dotčené pozemky umístěním a provedením vodního díla:  parc.  č.  KN 4152  (PK 6612/1),  3735/10  (PK
6612/1),   2472/11   (PK   6618/1,   6457/1,   6623)  a  2473   (PK  6457/1,   3999/7,   6612/1,   6623,   6458/2,
3999/4), vše katastrální území Mutěnice.

TechnickÝ t)opis Dředmětné stavb}+

Stavba je členěna na 2 stavební objekty (tj. kanalizační stoky a odbočky pro kanalizační přípojky).

S0 01 -STOKA „A``, STOKA „A-A``
Pro řešené území jsou navrženy 2 kanalizační stoky, a to sice kanalizační stoka „A" a související stoka
"A-A".
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#
Materiálové    provedení    a   parametry    obou    stok    budou    shodné,    použito    kanalizační    potrubí
z polypropylenu s hladkou vnitřní stěnou a žebrovanou vnější stěnou, v úseku stoky ,A" bude potrubí
pokládáno  pod  hladinu  podzemní  vody,  z toho  důvodu  bude  pod  ložem  provedena  štěrková  vrstva
z hrubého, drceného kameniva o tl.150 imi a položena technologická drenáž, která bude po provedem'
pokládky  zaslepena,  podélný  profil  stok  se  pohybuje  v rozmezí  sklonu  5,5%o  až  lo,0%o,  rychlost
v potrubí v žádném z úseků nepřesáhne 5,0 m/s.

Materiál: PP korugované, min. SN10, DN 300
Hloubka vÝkoou: 4,43-1,45 m
Obiektv  na  stokách:  vstupní  revizní  šachty  (sestavené  z  prefábrikovaných  dílců),  DN   1000,  24  ks
(betonové  skruže  výšky 250-1000  mm,  kónus  625  mm),  šachty budou opatřeny kruhovými  litinovými
poklopy typu Begu-B-l  se zatížením třídy D 400 (bez větracích otvorů), kanalizační přípQjky 74 ks

Čerpací stanice odpadních vod
Vzhledem k morfologii terénu bude nutno odpadní vody z nově odkanalizované lokality přečerpávat do

L:±.í#bajl:É.čťs.iti#ťr:tonie=:š:in|;,sf|:#j%g:oťžfis#ávčée?%ciěs;,nig.ČPsud;rs:ej:eťks
spouštěná,   monolitická,   železobetonová   studna  z vodostavebního   betonu  C30/37   XA2   o  vnitřním
průměru 2,0 m (vnější 3,0 m), čistá hl. bude 6,7 m (celková hl. 7,9 m).

Předmětná ČS  bude vystrojena 2  ponomými  kalovými  čerpadly  se  spouštěním zařízením  (1  čerpadlo
jako  suchá  rezerva),  dno  bude  vyspádováno  směrem  k čerpadlům.  Stropní  monolitická  deska  bude
opatřena prostupem pro vytažení čerpadel, česlicového koše a vstupem do objektu, prostup bude osazen

řLdeíL:žťmv,é#íy#e*ýE,dkoo%3ogítáťvy:rmťnmčoe#o#02oštsnoeom=j,,,p:nvbsťť:obpuadáe:sv##př#
možnost  jeho  vytažem'  a  spuštění,  manipulace  bude  pomocí  nerezových  řetězů,  stejný  řetěz  bude
instalován  i  pro  vytažení  čerpadel  (zvedací  zařízení  bude  dle  požadavků  provozovatele).  V době
provozu  čerpací  stanice  se  budou  čerpadla  pravidelně  střídat,  bude  nastaveno  pravidelné  protáčem'
čerpadel. Pode dnem ČS bude provedeno těsnění, osazen ocelový břit a založena ocelová trouba 630xl0
mm  (dl.  1400 mm). Pro  snímání hladiny odpadních vod v ČS jsou uvažovány plovákové  spínače, pro

:offlTg#Tbéu#škíoož:%:o#aeu,t::da:í:±:,dá#eč,n:,v:pťhá*::opZ:ožmBýcdhe:íh%čsůšjřdées3ýhčaí,::t
max. 0,3 m nad upraveným terénem.

Vedle čerpací stanice bude vybudována armatumí šachta pro osazení zpětných klapek a šoupátek, popř.
průtokoměru, armatumí šachta bude půdorysného vnitřního rozměru  1,8 x  1,5 m a světlé výšky  1,6 m,
bude    provedena    zvodostavebmho    betonu    C30/37    XA2,    opatřena    nerezovým    žebříkem    a
uzamykatelným čtvercovým poklopem 600 x 600 mm z kompozitu. Přístup k čerpací stanici i armaturní
šachtě bude zajištěn ze stávající místní komunikace.

Čerpané množství:                      5,0 l/s (1 čerpadlo)
Max. bezdeštný přítok:              Qspl. max = 1,45 l/s
Dopravm' výška:                           H = 5,5 m

#eo:=3gj:ímky:           3;2íytt[]o,##*[o,* do tohoto objemu je započítán i objem části potrubí stoky ,A" v úseku cca 50,0 m, v tomto úseku je niveleta potrubí v hl.,

která zajistí, že i při případném vzdutí nedojde k ohrožení připojených objektůjejich zatopením

K objektu ČS ®ro čerpací stanici a rozvaděče) bude přivedena el. přípQjka NN (zemní kabel o dl.  14,0
m), pro připojeni' bude využita stávající distribuční síť NN, k napqjení využit stávající stožár. Na stožáru
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bude  mimo  běžný  dosah  rukou  osazena  přípqjková  skříň  S1,  ze  skříně  bude  vyveden  v zemi  kabel
CYKY-J  4xl0  mm2  do  plastového  elektroměrového  pilíře  RE -typového  pilíře  EP  112+100/NKPS
osazeného u čerpací stanice. Na přívodu v RE budou osazeny pQjistky 25A a před elektroměrem bude
osazen  hlavní  jistič  20A.  Z elektroměrového  pilíře  bude  pokračovat  kabel  CYKY-J  5x6  mm2  do
rozvaděče čerpací stanice Rčs postaveného u čerpací stanice vedle elektroměrového rozvaděče RE. Na
stožám  bude  kabel  osazen  v ocelové  chráničce.  Ve  vozovce  bude  uložen  v betonové  chráničce  v hl.
1200 m, v ostatní trase v plastové chráničce FXK50.

Výškové osazení čerpací stanice:
dno                                                    174,20 m n.m.
dno přítoku                                     176,84 m n.m.
zapínací hl.1. čerpadla              176,00 m n.m.
zapínací hl. 2. čerpadla              176,15 m n.m.
vypínací hl.                                     174,80 m n.m.

Thková kanalizace (výtlačné potrubí ČS)
Materiál: PEloo, 90x5,4 mm @N 80), SDR17 (dl. 9,5 m včetně svislé části  17,0 m)
Hloubka vÝkoDu:  1,30-1,18 m
Objekty na _potrubí: desková šoupátka DN 80 (um'stěna v AŠ), zpětné klapky (rovněž umístěny v AŠ),
montážní  vložky  (dle  potřeby),  chránička  (osazena  v místě  křížení  s vodovodem,  materiál  PE-HD,
160x9,l 1  mm, dl. 2,50 m, chránička vystrojena distančníky a uzavíracími manžetami)

Výtlačné  potrubí bude  napQjeno  do  stávající  šachty  Š535,  zde  bude  vyvrtán  otvor,  protaženo  potrubí
výtlaku a utěsněno, zakončeno svislým kolenem 90°. Z důvodu tvorby možného zápachu bude vyměněn
poklop stávající šachty Š535 (za plynotěsný).

Opevnění příkopu
V místě čerpací stanice bude opevněn břeh drážního odvodňovacího příkopu, opevněni' bude provedeno
kamemou dlažbou do betonového lože v úseku od čela stávajícího propustku do vzdálenosti 3,0 m od
stěny čerpací stanice ve směru proti spádu příkopu.

S0 02 - ODBOČKY PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Na kanalizačních  stokách bude vysazeno  74  ks odboček pro přípQjky DN  150, materiálové provedeni'
PVC,  SN8,  celková  dl.  382,2  m,  potrubí  odboček  bude  na  potrubí  stok  připojeno  pomocí  šikmých
odbočkových  kusů  PP45°,  DN  300/150,  odbočky  budou  zakončeny  revizními  šachtami  DN  400
s betonovým poklopem (74 ks),  bude se jednat o  šachty s plastovým dnem q'P) a šachetním komínem
z PP, dno šachty bude na vtoku zaslepeno zátkou.

Demolice. kácení. sanace: předmětná stavba nevyvolá požadavky na kácení dřevin, sanace ani demolice
vyjma níže uvedených prací spočívajících ve vybourání konstrukčni'ch vrstev stávajících vozovek, resp.
rozebrání panelových ploch.

Bilance zemních Drací: kanalizační potrubí bude pokládáno do otevřeného výkopu (vyhloubena rýha se
svislými  stěnami),  výkopek  bude  odvážen  na  skládku,  kterou  zajistí  stavebník,  rýhy  budou  paženy
stěnovým pažením, potrubí bude uloženo do lože z nesoudržného materiálu zma max.16 mm v tl.150
mm, obsypáno zhutněným obsypem a překryto hutněným zásypem ze stejného materiálu, zásyp výkopu
bude proveden nesoudržným hutněným zásypovým materiálem,  zásyp pod budoucími komunikacemi
bude zhutněn dle požadavku na zhutnění pláně vozovky.
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Objekt čerpací  stanice  bude  realizován  v písčitých jílech  a písčitých  hlínách,  svým  dnem  dosedne  na
vrstvy jflů se střední pLasticitou.

Před  započetím  zemních  prací  budou  okraje  budoucích  výkopů  v komunikacích  zařezány  a  následně
budou   konstrukční   vrstvy   vybourány,   panelové   plochy   budou   rozebrány,   povrchy   uvedeny   do
původního  stavu, bude obnovena celá konstrukce komunikace na šířku narušenou výkopem.  Staveniště
bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví stavebníka.

PředDokládané termínv zaháiení a dokončení stavbv:             zahájem'            2020
dokončení         2021

0statní technické a další údaje o předmětné stavbě jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci
stavby.

SDolu se žádostí bvlv do]oženv tvto dokladv:

/2;xdppor:uá#ygv:ro::#:,:nřňcíeT#nvá:yú,"#usťnipcre.je-káožiž##caiiz:í:;ís:ítis`í`í|ezÉr€|8|ťna#:v:

1304/41,  690  02  Břeclav,  IČO:  75705273,  autorizovaný technik pro  stavby vodního  hospodářství,
specializace  stavby zdravotnětechnické,  ČKAIT -1004184,  stupeň:  DSP,  datum:  06/2019, pare č.
1,  2  a 3,  včetně  3x dokumentace pro objekt čerpací stanice (část elektro),  zpracovatel:  Ing.  Karel
Klika,  se  sídlem  12.  dubna  3257/35,  695  01  Hodonín,  IČO:  12211907,  autorizovaný  inženýr pro
techniku prostředí staveb, specializace: elektrotechnická zařízení, ČKAIT -1300044, zakázka č.: K
-1921/19, datum:  10/2019,

/    Plán kontrolních prohlídek stavby,
v'     Plná  moc,   zmocnitel:   Obec  Mutěnice,   IČO:   00285145,   zmocněnec:   Jiří  Třináctý,   Dis.,   IČO:

75705273,  ±gzgah;  zastupování  v plném  rozsahu  v řízení  ve  věci  přípravy  stavby  „Mutěnice  -
rozšíření kanalizační sítě" a úkonech s tím spQjených, ze dne  14. 8. 2019,

/   315ě6S;tio%o iúg%ŽpT;dj:,Tp: z:fkžóv;FoS/°2of;°8žpdíže řn°em[P9`.egTíorgjádňníg  č.  j.   MUHOCJ

/    Městský  úřad  Hodonín,   odbor  životního  prostředí,   orgán   odpadového   hospodářství,   Závazné
stanovisko   zhlediska   nakládání   s odpady,   č.   j.   MUIIOCJ   60351/2019/SP,   sp.   zn.   MUIIO
ŽP/9978/2019/MM ze dne 28. 8. 2019,

v'    Drážní  úřad,  Sekce  stavební - územní  odbor  Olomouc,  Souhlasné  závazné  stanovisko  pro  účely
umístění  a povolem'  stavby,  č. j.  DUCR-57032/19Nv,  sp.  zn.  MO-S001471/19-2AVv  ze  dne  16.
10.  2019,

/    Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, orgán územního plánování, Závazné stanovisko, č. j.
MUHOCJ 75486/2019, sp. zn. MUIIO  12076/2019 0RM ze dne 30.10. 2019,

/   #yějsáígn,#á#:°:;h; °#v°bry,žiť#Pó°cf8%í23:%#[ 9%#ysp::.ěd#éá°] íp5ů3d5n/9o°[ ;°3Žuj

ze dne  18.11.  2019,
/     Obec Mutěnice, Souhlas k územnímu a stavebnímu řízení ze dne 9.10. 2019,
v'     Skládka Hraničky,  spol.  s r.o.,  Mutěnice,  Souhlas  k územnímu a  stavebnímu  řízení ze  dne  9.  10.

2019,
/     Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Stanovisko, zn. 2/Ilo/19/3296 ze dne 30. 9. 2019,
/     E.ON  Distribuce,   a.s.,   České  Budějovice,   Vyjádření  o  existenci  zařízení  distribuční   soustavy

(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, zn. E7456-
26001820 ze dne 26. 8. 2019,
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/    E.ON  Distribuce,  a.s.,  Regionální  správa  Hodonín,  Vyjádření  k žádosti  o  souhlas  se  stavbou  a
činností  v ochranném  pásmu  zařízení  distribuční  soustavy  (elektrická  síť)  ve  vlastnictví  E.ON
Distribuce, a.s., zn. M49992-2700190l  ze dne  13. 9. 2019,

V'     Gridservices, s.r.o., Brno, Stanovisko, zn. 5001982851  ze dne 21. 8. 2019,
V'     Česká telekomunikační  infrastruktura  a.s.,  Praha,  Vyjádření  o  existenci  SEK  společnosti  CETIN

a.s.  a  Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK  společnosti  CETN  a.s.,  č. j.  720545/19  ze  dne  14.  8.
2019,

v'    Ministerstvo  obrany  ČR,  Sekce  nakládání  s majetkem,  odbor ochrany  územních  zájmů,  oddělení
ochrany územních zájmů Morava, Bmo, Závazné stanovisko, sp. zn. 94514/2019-1150-OÚZ-BR ze
dne  16.  9. 2019,

Ý'     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Bmo, Souhrnné stanovisko
k územnímu a stavebnímu řízení, zn. 32097/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne  13. 9. 2019,

V'     ČD - Telematika a.s.,  Praha,  Souhmné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve
správěČD-Telematikaa.s.kesloučenémuúzemnímuastavebnímuřízení,č.j.1201913886zedne
15.  8.  2019'

V'    Doplněni' žádosti o pozemky, na nichž se stavba umisťuje a provádí ze dne 27.1. 2020.

Pá±eapg±po speciá]nEmstavebnnn ú řadem Ísoučástí spÉ±

V'     Protokol o ověření v SZR-ROS -Obec Mutěnice, IČO: 00285145 ze dne 21.1. 2020,
/     Výpis z registru ekonomických subjektů -Obec Mutěnice, IČO: 00285145 ze dne 21.1. 2020,
v'    Záznam o oprávněné úřední osobě.

rJ

BešLení ma ietkoprávních vzta±±

Veškeré pozemky dotčené požadovaným stavebním záměrem (tzn. jeho umi'stěním a provedením) jsou
ve  vlastnictví  stavebníka  s výjimkou  pozemků  parc.  č.  KN  2472/11   (PK  6618/1)  a  2924/2  v k.  ú.
Mutěnice.

Y!oa`S,::íact"#^Vh::an}~!.^PL°.Z.:,.:ftům>nakterýchmábýtpožadovanýstavebnízáměruskutečněnakterénejsouve vlastnictví stavebníka :
parc. č. KN 2472/11  (PK 6618/1) v k. ú. Mutěnice    Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234
parc.č.KN2924/2vk.ú.Mutěnice                               lng.    Josef   Nováček,    Zahradní    888,    696     H

Mutěnice

Seznam  sousedních  staveb a sousedních  pozemků  nebo staveb na nich, které mohou  být vlivem
stavebního záměru přímo dotčeny:

pozemek parc  č.  KN  2467/1  (PK  (3999/3),  2469/1  (PK  3999/3  a  6622),  2469/2  (PK  3999/3),  2299/1
(PK  4001/285),  2299/2,  2471  (PK 4001/285),  4153/1,  4154  (PK  6612/1),  4162,  4163,  3734/3,  3734/1
(PK 3999/4), 3735/1, 3734/2, 3732, 3731, 3730, 3729, 3728, 3727, 3726, 3725, 3724, 3720, 3723, 3719,
3717,  3716,  3715,  3714,  3711/1,  3711/2,  3710,  3709/2,  3709/1,  3707/2,  3706/2,  3705,  3704,  3702/1,
3702/2,  3701,  3700/2,  3699,  3698/2,  3696/1,  3696/2,  3695,  3690/3,  3690/2,  3689,  3686,  3685,  3683,
3682,   3681,   3678,   3677,   3675/2,   3674,   3672,   3671,   3668,   3667,   3663/2,   3663/1,   3662/3O   3662/4,
3657/5,  3657/1,  3657/3,  3656,  3650,  3649,  3642,  3641,  3640,  3639,  3638,  3637,  3636,  3633,  3632/1,
3629,  3628,  3625,  3624,  3621,  3620,  3618/1,  3618/3,  3617/1,  3617/2,  3615,  3613,  3612,  3609,  3608/2,
3607/2,  3606,  3604/2,  3396/1  (PK  3999/1,  3999/7),  3018/2,  3017,  2795  (PK  6452),  2935/4,  2935/3,
2934/2,  2933/5,  2932/3,  2933/2,  2933/1,  2931/2,  2930/1,  2930/3,  2929, 2926,  2924/1,  2923/2,  2920/2,
2919/1,  2918/1,  2920/1,  2917/1,  2916,  2914/1,  2913/2  a 2913/1,  vše  katastrální území Mutěnice,  obec
Mutěnice, okres Hodoni'n, kraj Jihomoravský

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Společné územní a stavební (vodoprávni) řÉzení: „Mu.ěnice - rozšíření kanalizační sítě"
KBHodonín:  č  ú  42467l,'0100`      lč0   284  891.     Tel.  spojo`'atelka.  5183ló  lll,       \`'ww.hodoníneu

Strana 8  (celkem  1 1 )



=

ZbÝvá do]ožit:

>     Doklad o zai)lacení sDrávního DODlatku ve vÝši 3000.00 CZK dle Sazebníku zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů -Položka 1 s odst.  1 písm. h),

>     Předložená projektová dokumentace  stavby  bude  doplněna,  v souladu  s přílohou č.  8  vyhlášky  č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, resp. § 31  zákona č.133/1985 Sb., o požámí
ochraně,   ve   zněm'   pozdějších   předpisů,   o   Zásady   požámě   bezpečnostního   řešení   stavby.
V souvislosti  s tímto  bude  dodáno  závazné  stanovisko  příslušného  orgánu  na  úseku  požámí
ochrany,  tj.  v daném  případě  Hasičský  záchranný  sbor  Jihomoravského  kraje,  územní  odbor
Hodonín.

Bez řádného dophění uvedených podk]adů ve stanovené Hiůtě 15 dnů, popřípadě ve lhůtě k tomu
přiměřené, neLze přejít k vydání spo]ečného povolení pro předmětnou stavbu.

Správní   poplatek   lze   uhradit   hotovostní   platbou   na   pokladně   Městského   úřadu   Hodonín,   nebo
bezhotovostním převodem.

Podklady pro bezhotovostní platbu:
Číslo účtu:                        19424671/0100
Částka:                            3000,00 CZK
Variabilní symbol:        136112039
Poznámka:                       1243 2020

Seznámit se s podklady pro rozhodnutí, nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy, nahlédnout do
projektové dokumentace stavby je možno na Městském úřadě v Hodoníně, odboru životního prostředí,
Národní  třída  373/25   acancelář  č.   79),  v úředních  hodinách  ®ondělí  a  středa  8.00  -   17.00  hod.),
v ostatní  dny  po  předchozí  telefonické  dohodě,  ve  stanovené  době.  Nechá-li  se  některý  z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu u
zdejšího speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 38 správního řádu.

Poučení (námitky účastníků řízení):

Účastník  řízení  může  podle  §  94n  odst.  3  stavebního  zákona  uplatnit  námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebnmo záměru nebo požadavkům
dotčených  orgánů,  pokud  jimi  může  být  přímo  dotčeno  jeho  vlastnické  nebo  jiné  věcné  právo  k
pozemku nebo  stavbě.  Obec  uplatňuje  ve  společném  územním a  stavebním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, kteráje účastnLkem řízení podle zvláštního právního předpisu,
může  v  řízení  uplatňovat  námitky  pouze  v  rozsahu,  v jakém je  projednávaným  stavebním  záměrem

::sti;|;uY|9ŤJ;neyáezíje=Žááoč#h=::.sřehTž.`eú=:áimkm:#iynvťosJŤ.ůpinszťí:+ž:í.uKvádť`;#án#
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Ing. Jarmila Kotr]ová
Vedoucí odboru ŽP
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Ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu se některým účastníkům řízení doručuje toto oznámení
vyhláškou,   tzn.   tak,   že   oznámení  bude   zveřejněno   na  úřední   desce   a  též  zveřejněno   způsobem
umožňujícím dálkový přístup na Obecním úřadě v Mutěnicích a Městském úřadě v Hodoníně po dobu
15  dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení této veřejné vyhlášky.  Žádáme tímto
Městslý úřad Hodonín a Obecní úřad Mutěnice, aby po up]ynutí uvedené ]hůty zas]a]i potvrzení
o  vyvěšení  a  sejmutí tohoto  oznámení,  a  to  zdejšímu  správnímu  orgánu,  tj.  Městskému  úřadu
Hodonín, odboru životního prostředí.

2  !_+?  .___2_ý__29__

ŽZ9°6BíE.CMNL##i%E____  u^Ann(n
okTe9.Hodon1r\.....

9

Datum vyvěšení:

Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzuj ící vyvěšení

V elektronické podobě zveřejněno od:

ď . /  .  Z C, 2 C,

Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

V eLektronické podobě zveřejněno do:

Razítko a podpis oprávněnéeF#cNÍ  ÚŘAD     Razítko a podpis oprávněné osoby

69611  MUTĚNICE
okres  Hodonín

Rozdě]ovník                                            9

Účastníci spo]ečného územního a stavebního (vodoprávního) řízení dle § 94k písm. a) stavebního
zákona (doručení j ednotlivě)
stcwebník:

1.     Obec Mutěnice, Masarykova 200, 69611  Mutěnice, doručí se zmocněnci:  Jiří Třináctý, Dis., Za
Bankou 4, 690 02 Břeclav

Účastníci spo]ečného územního a stavebního (vodoprávního) řízení dle § 94k písm. b) stavebního
zákona (doručení jednotlivě)
obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

2.     Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv

Účastnící spo]ečného územního a stavebního (vodoprávního) řízení d]e § 94k písm. d) stavebního
zákona (doručem' j ednotlivě)
vlastníci pozemků, na nichž má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

3.     Správa železnic, státní organizace, Praha, IDDS: uccchjm
4.     Ing. JosefNováček, Zahradní 888, 69611 Mutěnice

Město Hodonín, Masarykwo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
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Učastnící společného územního a stavebního (vodoprávního) řízení dle § 94k písm. d) stavebního
zákona (doručení j ednotlivě)
vlastníci (správci) dotčené doprayní/technické inf i'astruktury :

5.     E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, doručení: Regionální správa Hodonín, IDDS: nf5dxbu
6.     GasNet s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupená společností Gridservices, s.r.o., Bmo, IDDS: jnnyjs6
7.     Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
8.     Skládka Hraničky, spol. s r.o., Mutěnice, IDDS: hte2pj
9.     Správa železnic, státní organizace, Praha, doručení: Oblastní ředitelství Bmo, IDDS: uccchjm

Účastnící spo]ečného územního a stavebnmo (vodoprávního) řízení d]e § 94k písm. e) stavebnmo
zákona (doručení veřejnou vyhláškou)
osoby, .jhejichž. vlastni_cP   práva  nebo  jiná  věcná  práva  k sousedním   stavbám   anebo   sousedním

p,:_.z~e~Í.|_,f i_r_..nFbo. staybáť  na  ?iFh  moh!y. Pýt  vydáním  spoiečného  povoiení  přímo  dotčéri;:-;-óritáú_č_:.s::í_!3r j=  doruoč,ován?  veř?jnou.vyhi4šiou, izn.,  že  j-sou ve  sm;siu  §  94ť ods;.  i-;áóáijíi:;i;i
označením pozemkwstaveb evidovaných v katastru nemovitostí dotče;ých jílivem stavebního záňě;u:

pozemek parc.  č.  KN 2467/1  (PK  (3999/3),  2469/1  (PK  3999/3  a 6622),  2469/2  (PK  3999/3),  2299/1
(PK  4001/285),  2299/2,  2471  (PK  4001/285),  4153/1,  4154  (PK  6612/1),  4162,  4163,  3734/3,  3734/1
(PK 3999/4), 3735/1, 3734/2, 3732, 3731, 3730, 3729, 3728, 3727, 3726, 3725, 3724, 3720, 3723, 3719,
3717,  3716,  3715,  3714,  3711/1,  3711/2,  3710,  3709/2,  3709/1,  3707/2,  3706/2,  3705,  3704,  3702/1,
3702/29  3701,  3700/2,  3699,  3698/2,  3696/1,  3696/2,  3695,  3690/3,  3690/2,  3689,  3686,  3685,  3683,
3682,   3681,  3678,  3677,  3675/2,   3674,  3672,   3671,   3668,  3667,   3663/2,   3663/1,  3662/3,  3662/4,
3657/5,  3657/1,  3657/3,  3656,  3650,  3649,  3642,  3641,  3640,  3639,  3638,  3637,  3636,  3633,  3632/1,
3629,  3628,  3625,  3624,  3621,  3620,  3618/1,  3618/3,  3617/1,  3617/2,  3615,  3613,  3612,  3609,  3608/2,
3607/2,  3606,  3604/2,  3396/1  (PK  3999/1,  3999/7),  3018/2,  3017,  2795  (PK  6452),  2935/4,  2935/3,
2934/2,  2933/5,  2932/3,  2933/2,  2933/1,  2931/2,  2930/1,  2930/3,  2929,  2926,  2924/1, 2923/2,  2920/2,
2919/1,  2918/1,  2920/1,  2917/1,  2916,  2914/1,  2913/2  a 2913/1,  vše  katastrální území Mutěnice,  obec
Mutěnice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
10.  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, doručení: územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv
11.  Městský úřad Hodonín,  odbor rozvoje  města,  orgán územního plánování,  Masarykovo  nám.  53/1,

695 35 Hodonín
12.   Ministerstvo obrany ČR,  Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,  doručení:

oddělení ochrany územních zájmů Morava, Bmo, IDDS: hjyaavk
13.  Drážní úřad, Sekce stavební -územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd

Ostatní (doručení j ednotlivě)
14.  Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, IDDS: nsnkmz7
15.  Archeologický ústav AV ČR, Bmo, IDDS: xnjf5zy
16.  Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49tsgw

Na vědomí (doručení jednotlivě)
17.  Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Homí Valy 3655/2, 695 01 Hodonín

Úřadyprovyvěšeníapodánízprávyodatuvyvěšeníasejmutí(doručeníjednotlivě)
18.  Město  Hodonín,  OKASM  -oddělení  informatiky  a  podatelny,  Národní  třída  373/25,   695   01

Hodonín
19.   Obecní úřad Mutěnice, IDDS: 5kebcmv

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Ilodonín
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Tento  dokument  v  listimé  podobě,  který  vznikl  pod  pořadovým  číslem  126037313-226055-200128121412
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  11  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje  sprámost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právni'mi předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě  se záznamy lnformačního
systémudatovýchschránek.Tatodatovázprávasčíslem746846124bylasystémempřenesenadne28.01.2020
v  11:37:37.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  28.01.2020  v  12:14:16.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečet'

#a::é::.vea#fokmo;#apč:skfeobvoateplvá=et.sluĚíes?ovrevftá|řÉií9:h5ůůV7ěom#:e:TfiĚ:n3;|e#án|f5:,usipgenč:á

3r:%:iřfi::É#is3t,efse;=vpnoi:íaa'sčpe.sklécr4e7plulí|gi#]f|r%I#ůroToaán]í.sE;:e#o|act=ýLha:cÉránneeb:-pperčoeť'u5;F:,
označena časovým razítkem.  Datm a čas 28.01.202012: 10:55,  číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného  elektronického  časového  razítka  01  40  71  47,  časové  razítko  bylo  vydáno  Postsignum
Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ
ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupnídokumentobsaženývdatovézprávěbylpodepsánkvalifikovanýmelektronickmpodpisemaplatnost
kvalifikovanéhoelektronickéhopodpisubylaověřenadne28.01.2020v12:14:24.Kvalifikovanýelektronický
podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokmentu, t2n., dokument nebyl změněn, a ověření

#|:sá`ěn?caá'fičto#á#ťť:irotie|eTSor|C%28oq%ls53bžl7:%ráťJeedeonohť::k?veíeJénín:|:#:em=:=
podpisu:  číslo  kvalifikovaného  certifikátu  pro  elektronický podpis  4D  C3  79,  kvalifikovaný  certifiJát  pro

o%d:bg:%ž,áv3á:Ío;dg:e:sok:šyř;eoďŤ*:2P2##k3o::]fggo]d§:j,#[Í:pa::;;z3í4§;#b±::riíáu;;:#::g;;ťdeobp;o::,toosgg
časovým razítkem.

Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 28.01.2020

řEisE:ipřjšmKeE%g°Ádpís°S°bygkteráautorkovanoukonverridokumentuprovedia:

Otisk úřednflio razi'tka:

`.,-`J,
Poznámka:

Y_ d.obř od w.e.řejnění ser?_amu zneplatněných certif iikátů, vůči

IE.E=±E:-HE:ĚEI
I607I     260          001Sl    1

';tv;:ď&Vo;aunv;ť::yc:%Cd#kuummupcnnti:P::::%C^:í,C:r"Jíř.:ff:xV.}.,či^~!Írír:bylaověřovánaplatnostcertifikáiu4DC379,doprovedení
a.:tori@o_vanékonverzedokumentů-mohlo-dojtikz;eplat;ěn;í-;;;;fJ;;;i
Kh°tinptsr:°/L/#.°czedc°#°#%%tLczze%err°nvvéost,„Vn]Cne%:átní  evidenci  doložék  Přístupné  Vůsobem  umožňujíclm  dálkový  přístup  na  adrese
https://www.czechpoínLcz/o;erovacidoloúy.


