
 

  
 

   
 

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23  Pohořelice 
Odbor životního prostředí 
 
 
Vaše zn.:   

ze dne: 01.07.2019  

   

Čj.: MUPO-35508/2019/ZP/VOL  

Spis. zn.: SZ MUPO 5671/2019  

Vyřizuje: Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D.  

Telefon: 519 301 363  

Fax: 519 424 552  

E-mail: ludmila.vodickova@pohorelice.cz  

ID DS: 5vjbzr8  

 
V Pohořelicích 5. srpna 2019 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný 
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
přepisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje podle 
ustanovení § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení dnem 01.07.2019 podání žádosti  
žadatelem obec Vranovice, Školní  1, 691 25  Vranovice, IČ 00283720 v zastoupení na základě plné 
moci ze dne 13.12.2018 AGROPROJEKT PSO, s. r. o., Slavíčkova  840/1b, 638 00  Brno, IČ 41601483 
o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla: 

Říčka – Šatava IDVT 10119478, revitalizace v km 0,00 – 1,01 

na pozemcích parc. č. 220/1, 3210, 3275, 3276, 3284, 3290, 3291, 3295, 3296, 3349, 3361, 3414, 
3462, 3463, 3464, 3504, 3505, 3564, 3566, 3567, 3568 v katastrálním území Vranovice nad 
Svratkou, obci Vranovice, kraji Jihomoravském, na pozemcích, na nichž se nachází v koryto 
vodního toku Šatava (IDVT 10119478) a na pozemcích s takovými pozemky sousedících, 
v záplavovém území významného vodního toku Svratka (IDVT 10100010). Dnem podání žádosti 
bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci. 

Popis stavby: 

SO – 01 Revitalizace Šatavy 

Navrhovaná revitalizace spočívá ve vyčištění koryta od sedimentu, čímž bude dosaženo hloubky 
vodního sloupce vhodného pro život ryb i jiných živočichů, v rozvolnění břehové linie pro vytvoření 
širší nabídky litorálních stanovišť a ve vytvoření malých neprůtočných tůní v přímé blízkosti 
vodního toku Říčka – Šatava. 
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Odtěžení a uložení sedimentu 
Vodní tok Říčka – Šatava je z 80 % svého profilu zanesena jemným, silně zvodněným sedimentem, 

který bude odtěžen, dočasně uložen na pravém břehu v ploše přístupové účelové komunikace 
kde bude po přirozeném odvodnění pročištěn od mrtvého dřeva a dalších hrubých nečistot a 
odvezen k uložení na skládku. Předpokládaný objem sedimentu k uložení je 1 800 m3. Spolu se 
sedimentem bude odvezena i přebytečná zemina z terénních úprav o předpokládaném objemu 
175 m3. 

Opatření proti zpětnému zanášení 
Na čtyřech místech bude zbudována ochrana proti opětovnému zanášení revitalizovaného úseku 

sedimentu (v km 0,02; 0,14; 0,59 a 0,92). Tyto objekty budou tvořena příčnými přehrážkami 
z kmenoviny skrytými pod hladinou vody zajištěnými dřevěnými kůly do dny. Budou sloužit jako 
překážka proti zanášení sedimentem po proudu i zpětně proti proudu a zároveň k ochraně 
zbývajících úseků toku. Vzhledem k velmi nízkému sklonu toku (0,3%o), stávajícímu zanesení 
koryta a stávajícímu režimu průtoků v korytě nedojde realizací těchto objektů k ovlivnění režimu 
proudění. Biologická prostupnost zůstane zachována. Stávající unášecí schopnost toku nebude 
zhoršena. Oproti stávajícímu stavu nebude negativně ovlivněna ani výpust z ČOV. 

Úprava a rozvolnění břehů 
Břehy stávajícího vodního toku budou upraveny v délce téměř celého řešeného úseku drobnými 

zemními zásahy do břehové linie (LB v délce 880 m a PB v délce 710 m). Odkopy budou vytvářet 
novou břehovou linii nepravidelné průběžné křivky. Mezi jednotlivými odkopy budou 0,5 m až 2,0 
m mezery. Dále budou na LB vytvořeny 3 větší rozšíření břehů v místech, kde to umožňuje 
rozestup mezi stávajícími dřevinami (celková plocha 208,0 m2). 

Vytvoření tůní a úkrytů z klestí 
Na pravém břehu toku bude na plochách mimo stávající dřeviny nově vytvořeno 8 tůní o celkové 

ploše 601,0 m2, hloubek 0,5 – 1,2 m a proměnlivých sklonech svahů. Humusová vrstva tl. 0,15 m 
bude z plochy tůní využita zpět na jejich oživení. Tůně budou napájeny dešťovou a podzemní 
vodou bez přímého napojení na vodní tok. V okolí tůní jsou vyčleněny plochy pro vytvoření 
úkrytů pro živočichy (celkové rozloha 36,0 m2). 

Jelikož jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, vodoprávní úřad upouští podle § 112 
odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. 

K podané žádosti bylo předloženo: 

 plná moc; 

 2 x projektová dokumentace pro stavební povolení, Ing. Jiří Hermany, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005181, AGROPROJEKT PSO, 
s. r. o., Slavíčkova  840/1b, 638 00 Brno, IČ 41601483 červen 2019, č.  zakázky 105 – 3021 - 18; 

 situace v katastrální mapě; 

 plán kontrolních prohlídek; 

 Státní pozemkový úřad, rozhodnutí o schválení komplexních pozemkových úprav v k. ú. 
Vranovice nad Svratkou a částech k. ú. Přísnotice a k. ú. Uherčice u Hustopečí, Státní 
pozemkový úřad, č. j. SPU 054257/2017/523203/Za ze dne 28.02.2017, NPM 11.04.2017, 
které nahrazuje územní rozhodnutí (§ 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů); 

 Státní pozemkový úřad, rozhodnutí č. j. SPU 332676/2017/523203/Za ze dne 04.09.2017; 
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 usnesení z jednání zastupitelstva obce Vranovice, schválení aktualizace Plánu společných 
zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vranovice nad Svratkou ze dne 23.03.2016; 

 Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ, závazné stanovisko dle § 96b odst. 3 stavebního zákona č. j. 
MUPO-18505/2019/SU/BRP ze dne 02.08.2019; 

 Biologický průzkum Vranovice „Říčka – Šatava IDVT 10119478, revitalizace v km 0,00-1,01“, 
Ing. Pavel Koláček, Ph.D., Ing. Václav Prášek, Ph.D. ze dne 12.06.2019; 

 Archeologický ústav AV ČR zn. ARUB/2623/19 ze dne 14.05.2019; 

 ČD – Telematika a.s., souhrnné stanovisko č. j. 1201907774 ze dne 13.05.2019; 

 CETIN Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., vyjádření č. j. 716499/18 ze dne 07.09.2018; 

 E.ON Servisní, s. r. o., vyjádření zn. E7456-16275082 ze dne 19.09.2018; 

 E.ON Distribuce, a. s., vyjádření zn. S40325-16336009 ze dne 26.06.2019; 

 GridServices, s. r. o., stanovisko zn. 5001788057 ze dne 07.09.2018; 

 Krajský úřad JmK, OŽP, vyjádření č. j. JMK 22512/2019 ze dne 11.02.2019; 

 Krajský úřad JmK, OŽP, vyjádření č. j. JMK 75593/2019 ze dne 23.05.2019; 

 Lesy ČR, s. p., souhlas č. j. LCR004/002864/2019 ze dne 23.05.2019; 

 Městský úřad Pohořelice, OŽP, vyjádření č. j. MUPO-43390/2018/ZP/LAJ ze dne 02.10.2018; 

 Městský úřad Pohořelice, OŽP, vyjádření č. j. MUPO-18493/2019/ZP/LAJ ze dne 25.06.2019; 

 Městský úřad Pohořelice, OŽP, odpadové hospodářství, závazné stanovisko č. j. MUPO-
26848/2019/ZP/GAI ze dne 19.06.2019; 

 Městský úřad Pohořelice, OŽP, orgán ochrany přírody, závazné stanovisko č. j. MUPO-
23543/2019/ZP/LAJ ze dne 04.06.2019; 

 Městský úřad Pohořelice, OŽP, závazné stanovisko dle lesního zákona, č. j. MUPO-
22392/2019/ZP/PRV ze dne 30.05.2019; 

 Ministerstvo obrany ČR, vyjádření zn. 86231/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 05.10.2018; 

 Ministerstvo obrany ČR, závazné stanovisko zn. 91910/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 09.05.2019; 

 Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Vranovice, souhlas se stavbou, 27.06.2019; 

 Obecní úřad Vranovice, rozhodnutí o povolení kácení ze dne 01.07.2019; 

 Obvodní báňský úřad, stanovisko zn. SBS 28389/2018 ze dne 26.10.2018; 

 Povodí Moravy, s. p., stanovisko správce povodí a správce VVT Říčka – Šatava zn. PM-
20450/2019/5203/Mi ze dne 27.06.2019; 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., stanovisko zn. 15602/2018 ze dne 
11.10.2018; 

 Správa železniční dopravní cesty, s. o. , vyjádření zn. 22990/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 
08.10.2018; 

 Správa železniční dopravní cesty, s. o. , souhrnné stanovisko zn. 19335/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT 
ze dne 27.05.2019; 

 T-Mobile Czech Republic, a. s., vyjádření zn. E32934/18 ze dne 07.09.2018; 

 Vodafone Czech Republic, a. s., vyjádření zn. MW000009089692847 ze dne 07.09.2018; 

 Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., souhlas č. j. POZ-2019-002546 ze dne 18.06.2019; 

Vodoprávní úřad zajistil: 

 výpisy z KN stavebních pozemků (ke dni 31.07.2019) 
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Vyrozumění účastníků řízení:  

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního 
řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší 
vodoprávní úřad určuje lhůtu do 28.08.2019, do kdy mohou dotčené orgány uplatňovat závazná 
stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení, 
v kanceláři C238 MěÚ Pohořelice, OŽP v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 
hod., po telefonické domluvě i v jiném termínu. Po termínu 30.8.2019 bude možné se seznámit 
s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po dni 
03.09.2019. Zároveň do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se 
k podkladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu. Jedná se 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 nepřihlíží 
ve smyslu koncentrace řízení. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívaní stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je 
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve 
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. 
Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 

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 nedílná 
součást. 

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo 
připojené k žádosti o stavební povolení a bylo získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve 
stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných 
zájmů se stavbou souhlasí. 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Procházka 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
Poplatek: 
Žadatel je od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích osvobozen. 
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
(dodejky): 
1. Obec Vranovice v zastoupení AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova  840/1b, 638 00 Brno, DS: 

784cctd 
2. Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Vranovice, U Koupaliště  7, 691 25 Vranovice 
3. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera  2151/6, 370 01 České Budějovice, DS: nf5dxbu 
4. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova  1106/19, 500 08 Hradec Králové, DS: e8jcfsn 
5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., Žerotínovo náměstí  449/3, 602 00 Brno, 

DS: k3nk8e7 
6. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná  1003/7, 110 00 Praha, DS: 

uccchjm 
7. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova  1300/23, 690 02 Břeclav, DS: gnugxza 
 
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 a 2 správního řádu, tj. dle § 109 písm. e) a f) 
stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí (veřejnou vyhláškou): 
8. pozemky parc. č. 96, 97, 100, 101, 104, 105, 108, 109, 112, 113, 116, 117/1, 117/2, 120, 121/1, 

121/2, 125, 129/1, 132/1, 132/2, 133, 136, 137, 140, 141/1, 141/2, 144/1, 145/1, 148/1, 150/4, 
150/5, 153/1, 154, 157, 158, 161, 165/1, 165/2, 166, 169, 170, 173, 174/1, 174/2, 177/1, 177/2, 
178, 181, 182, 185, 186, 189, 190, 193, 194, 197, 198, 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213/1, 
213/2, 214/1, 217/1, 218/1, 265, 2239/33, 2239/44, 2239/83, 2239/84, 2239/85, 2239/86, 
2239/87, 2421/3, 2469/3, 2469/13, 2469/14, 2469/15, 2469/16, 2469/17, 2531/6, 2560/2, 
2562/4, 2562/5, 2565/66, 2565/67, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3285, 3286, 
3287, 3288, 3289, 3292, 3293, 3294, 3345, 3346, 3347, 3348, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 
3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 
3459, 3460, 3461, 3502, 3503, 3531, 3561, 3563, 3565 v k. ú. Vranovice nad Svratkou 

 
Dotčené orgány a ostatní (dodejky): 
9.  Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí – orgán ochrany krajiny a přírody, orgán 

ochrany lesů, orgán ochrany ZPF, orgán odpadového hospodářství 
10. Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad – územní plánování 
11. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská  363/19, 602 00 Brno, DS: xnjf5zy 
12. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí  449/3, 602 00 Brno, DS: x2pbqzq - 

orgán ochrany krajiny a přírody 
13. Ministerstvo obrany, Tychonova  221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk 
14. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská  932/11, 602 00 Brno, DS: m49t8gw 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
15. Městský úřad Pohořelice 
16. Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, DS 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý 
den je posledním dnem oznámení. 

 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Pohořelice a Obecního úřadu 
Vranovice. 

 

Datum vyvěšení: .............................................           Datum sejmutí: .......................................... 

 

V elektronické podobě        
zveřejněno od: ............................................ 

 

    

....................................................................... 

Razítko a podpis oprávněné osoby 
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