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_ Vodní díla - stavby kanalizačníchstok a kanalizačních objektů včetně

čistírenodpadních vod, stavby k čištěníodpadních vod před jejich
vypouštěním do kanalizací
($ 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně něheých zókonů (vodní zókon),

ve

znění pozděj šíchpředp isů)

130

$

- Yypouštění odpadních vod
131 - vypouštění odpadních vod do vod povrchových
8 odst.

1

písm' c) zákona č' 254/2001 Sb., o vodóch a o změně někteých zdkonů (vodní zákon), ve
znění pozděj š ích předpisů)

Ro ZIďoDNUTÍ

č.11t2010

vrŘt"rNou vYHLÁŠKoU
Městský úřad Mikulov, odbor Životního prostředí jako vodoprávní ďad (dále jen ,,vodoprávní
uřad") věcně příslušnýpodle ustanovení $ 106 zákona ě. 25412001 Sb., o vodách a o změně
někteých zákonů ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
zákon") a jako místně příslušný
',vodní
vodoprávni iňad podle ustanovení $ 11 zríkona č. 50012004 Sb. správní řád, ve znění dalších
předpisů (dále jen,,správní řád") s působností speciálního stavebního uřadu dle podle $ 15 odst.l
písm.d) zékona ě. 18312006 Sb. o územním plrínovrínía stavebním řádu, ve znénípozdějších
předpisů (dále jen
zákono') pro stavby vodních dělvymezených v $ 55 vodního zákona.
',stavební

žadateli : Dobrovolného svazku obcí pro výstavbu společnéČov a kanalizace obcí Dolní
Věstonice a Horní Věstonice (IČ:70960691), se sídlem Dolní Věstonice 7,691 29 Dolni
Věstonice

l. vydává stavební povolení
podle ustanovení $ 15 zríkona č. 2541200l šb., o vodách a o změně některých ziákonů (vodní
zětkon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení $ podle $ 1 15 stavebního zákona, k provedení
stavby vodního díla
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,,Kanalizace a Čov -likvidace odpadních vod,, (EO 2012)
kraji Jihomoravském, okrese Břeclav, obcích Dolní Věstonice a Horní Věstonice,

katastrálním územíDolní Věstonice a Horní Věstonice, hydrologické číslopovodí 4-17-0l001' HGR 3l'|., na pozemcích parc.č.
p.č. v k.ú.DolníVěstonice: 400145,
!956lI, 195612, 1957, 1958, 1959, 1963, 1982, 2012, 1964,
1966, 1969, 1968, 37212,37012, lg20l2, Ig20l3, 1939, 1919,339, 1g24lr, 1925, Ig20lI, lg7r,
1974, 1916lr, r9l7lI, I92Ut, 192711,23912,23711,,2102, 16612, 166lr, lg4gll, 13313, 1999,
1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 2477 a
p.č. v Homí Věstonice: 3929,3852,3917,392812,3851, 3853,

384I,3867lI,3868, 3869, 3870,
3871,3873,3894,3830,3819,3817,3919, 4764,4746,4745,4744,4743,4736,4932,25521r,
4752, 4754, 4753, 4683, 4682,25491r,251512,255111,254212,255011,
l32ll5, 13214, 13212,
4458,4765,4128
Stavba obsahuje:

So 001 Kanalizačnístoky Horní Věstonice
So 002 Kmallizaění sběrač,,B'o Homí Věstonice

so 003 Čerpacístanice Horní Věstonice
So 003.1 Čerpacístanice na síti ČS1
So 003.2 Čerpacístanice na síti ČS2
So 003.3 Čerpacístanice na síti ČS3

So
So
So
So
So
So

so

So
So
So
SO

So
So

odbočenípro kanalizačnípřípojky Homí Věstonice
Kanalizačnístoky Dolní Věstonice
Čerpacístanice na síti ČS4
Centrální čerpacístanice ČS5
So 008.1 Centrální ČS5-stavebníčást
010 odbočenípro kanalizačnípřípojky Dolní Věstonice
012 Čerpacístanice ČoV
013 Provozní budova ČoV
014 Lapekpísku
01 5 Selektorová nádrž
016 Biologická jednotka BA
017 Kalojem
018 objekt mikrosíta
019 Kanalizace ČoV
005
006
007
008

Projektová dokumentace řešínovou souvislou splaškovou kanalízaci obcí Dolní Věstonice a
Horní Věstonice a ěistímu odpadních vod. odkanalizováníje řešeno kombinovaným způsobem a
to gravitačně a nečerpávénim,nakanaIizaěnísíti bude vybudováno celkem 5 čerpacíchstanic.
Trubní gravitačníkanalizaceje navržena z plastových trub DN 250 a 300mm' výlaky DN 75 a
90 mm. Celková délka navrženéstokové splaškové sítě je 10209,5 m, z toho:
Dolní Věstonice: stoky celkem3434m a výlaky celkem l011,5m.
Horní Věstonice: stoky celkem 5043,5m a vytlaky celkem 720,5m.
Čerpacístanicejsou navrž eny zprefabrikované dodávanéjako kusový výrobek včetně vystrojení
čerpacímzaÍizenim, čtyři ČS jsou technologicky navrženy s ponornými čerpadly v mokré jímce,
jedna Čs ie navrŽena se systémem Se separací pevných látek.

Pro čištěníodpadních vod je navrženar.r..huni.ko-biologická čistírnao kapacitě 2012
chemickým srátžením fosforu a s terciárním dočištěnímna mikrosítu.
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gravitační,výlak

Druh stokové sítě:

0l -pro

10 209,5 m

:..
HorníVěstonice:

z toho Dolní Věstonice

Ztoho celková délka qftlaku

veřejnou potřebu

...

. .

....3 434 m
.5 043,5 m

732m

:

z toho Dolní Věstonice:

Nejmenšíjmenovitá světlost stoky

'..

.
...... ..:
Poěet povolovaných čerpacíchstanic...
Nánry obcí napojených na Čov .
Největšíjmenovitá světlost stoky

čištění
Způsob nakládání s kaly
Způsob

75mm

300

mm

5

..... obec Dolní Věstonice a

Horní Věstonice
... 08 _ aktivaění
03 _ skládkování

Účel užívánípovolené stavby vodního díla: odvádění odpadních vod, ěištění odpadních vod, vypouštění
odpadních vod do vod povrchoých.

V souladu

se zněním s 115 odst.l stavebního zákona vodoprávní úřad pro provedení stavby
stanovuje tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebnim Ťizení,
kterou vypracoval Ing. Ivo Pospíšil, 1Čratr 1002260); případnézměny nesmí byt
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkajícíse bezpečnosti práce
a technických zařízení, vyhláška 30912006 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízenípři stavebních pracích, ve zněni pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdravi
osob na staveništi.
3. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu
vodních děl podle vyhlášky č. 4281200l Sb., kterou se provádí zékon č.27412001 Sb., o
vodovodech akanalizacích pro veřejnou potřebu a o Změně někteých zákonů (ziíkon o
vo dovodech a kanalizac ích).
4. PÍed zahájením prací budou vytyčena veškerá dotčená podzemní vedení správci těchto
vedení. V případě souběhů akŤiženíbudou práce prováděny ručně se zvýšenou opatrností
a bude dodrŽena ČsN z: 6005 ,,Prostorové uspořádání sítítechnického vybavení". Pokud
při provádění stavby dojde k obnaženístávajících podzemních vedení, budou tato místa
zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození.
5. V pruběhu provádění stavby bude zajištěn nezbýný přístup k okolním nemovitostem.
Místa výkopů budou označena a zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k ohroŽení života a
zdraví osob.
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Při provádění stavby nebude omezoviín provoz na přilehlých komunikacích. V případech
uzavírek komunikací je nutné předem požádat o povolení lnavírky příslušný silniční
správní uřad.
PŤed zélhozem míst souběhů ak'Íiženítrasy kanalizace se stávajícími sítěmi podzemních

vedení budou ke kontrole a pÍevzetí těchto míst přizváni zástupci správců dotřených
podzemních vedení apŤedání těchto míst bude provedeno písemnou formou. Doklady o
předání budou předloŽeny uzávěreěné kontrolní prohlídky stavby.
8. Při realizaci stavby budou dodržoviány platné předpisy na úseku odpadového
hospodářství. Bude respektována povinnost pÍedchězení vzniku odpadů a povinnost
jejich přednostního využiti v mezích daných citovaným zékonem. odpady budou
odstraňovány nebo využívány pouze na zaŤizeních k tomu určených. K závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odstranění nebo vytlžiti odpadů
vzniknuvších při realizaci stavby.
9. Poklopy kana|ízaěních šachet budou oszlzeny v niveletě vozovek a okolního terénu.
10. Havarijní obtok Čov bude řešen tak, aby bylo možnév době běŽného provozu ČoV
havarijní obtok uzavřít.
11.Přechody vodního toku ve správě ZVHS Břeclav vytlačným řadem V-C a V-E budou
provedeny tak, aby kanalizačnípotrubí bylo uloženo minimálně 1,0m pode dnem toku
v ocelové chriíniěce DN 200, chrríničkuvést 1,0m za břehové h'any. Místa kříženítrasy
kartalizace s vodním tokem budou předána správci tohoto vodního toku. UloŽení potrubí
v těchto místech bude zakresleno v Ťezech a zaŤazeno do dokumentace skutečného
provedení stavby.
l2.Uložení potrubí do silnice II. a III.třídy bude provedeno tak' aby minimální krytí od
nivelety vozovky bylo 1,2m. Před započetímprací bude povrch vozovky zaŤezán, po
uloŽení potrubí bude ryha vyplněna řádně hutněnými konstrukčnímivrstvami až po
obrusnou vrstvu' která bude v tI.20 cm provedena z asfaltového betonu, ýhu je nutné
pažit. Novy povrch v místech souběhů nebo kŤíŽeníbude řešen tak' že bude proveden
nový povrch vozovky po odfrézování min. vpolovině vozovky (ednostrannátrasabez
kŤíŽeni) nebo v celé šířcevozovky (oboustranná trasa nebo množství kŤížení.Bude
provedena zkouška únosnosti plráně (min.45 MPa), k níŽ bude přizvénzástupce sÚs rmr
, oblasti Břeclav.
13. Bude provedeno sejmutí ornice v mocnosti 30 cm (574 m3). ornice bude uložena na
deponii na pozemku investora a následně bude pouŽita k terénnímúpravám okolních
ploch. o činnostech souvisejících se skqývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným
lyuŽitím, uložením,ochranou a ošetřováním skq1vaných kulturních vrstev půdy bude
veden protokol (pracovní deník), vněmž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro
posouzení správnosti, úplnosti a účelnostivyužívánítěchto zemin.
14. Před vstupem na pozemky bude vytyěeno povolené množstvi záboru půdy značkami
trvalejšího charakteru. Práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k znečištěnípůdy
škodliými látkami, které ohroŽují čistotu Životního prostředí azdraviLidí.
15. Stavebník předloží při kontrolní dohlídce doklady, jak bylo s omici nakládáno a zdabylo
postupováno v souladu s tímto rozhodnutím.
l6. Před zahájenímprací bude záměr oznárnenArcheologickému ústavu AV ČR Brno a bude
umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu oprávněné organizaci.
V případě archeologického nálezu bude učiněno oznžmleni vodoprávnímu úřadu a
oprávněné organizaci ($127 stavebního zákona, $ 23 odst.2 zák.ě.20l|987 Sb. o stítní
památkové péči,ve zněni pozděj šíchpředpisů).
17. Při realizaci stavby budou dodrŽena veškerá opatření na ochranu povrchových a
podzemních vod' zqména používanémechanizačníprostředky musí byt v dobrém
technickém staw a musí b;ýt dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků
ropných látek. Stavební materiálbude uskladněn tak, aby nemohlo dojít kjeho odplavení
a případnému zneěištění podzemních a povrchových vod.
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Po dokončenístavby budou dotčenépowchy neprodleně uvedeny do původního stavu a
předríny vlastníkůmpozemků.
19. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou osobou. Pted zahájením stavby bude
vodoprávnímu uřadu oznétmen dodavatel stavby a budou předloŽeny doklady o jeho
oprávnění. Dodavatel je povinen zajistit odborné vedení realizace stavby oprávněnou
osobou v souladu se zněním platného zákona.
20. Stavebník ohlásí vodoprávnímu uřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek
stavby, tedy po vytyčeníprostorové polohy CoV, při prováděni zékladůČov, pri
montážitechnologie ČoV, při montiáži technologie Čs.
21. Předmětnou stavbou nesmí by ztížena'nebo znemožněna hornická činnost _ Zvláštní
zásaý do zemské kůry-provo zov áni podzemního zásobníku plynu.
22.Před zahájenim stavby umístístavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
o povolení stavby a ponechá jej tam aŽ do dokončenístavby, případně do vydání
kolaudačníhosouhlasu.
23.Nemovitosti, ze kteých jsou vypouštěny odpadní vody zvyroby vina a dalšíodpadní
vody vznikajícípří zpracovéní zemědělských produktů, budou připojeny na systém
veřejné kanalizace postupně až po ukončenízkušebníhoprovozu a napojení nemovitostí
určených pro bydlení, rekreaci a služby, a to s ohledem na kapacitu, činnost a účinnost
čistímyodpadních vod.
24. Stavbu Ize vživat v souladu se zněním $122 odst.l stavebního zákona jen na zákIadě
kolaudačníhosouhlasu.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do 3I.I2.20l3.
18.

il. poVoluj e nakládání S vodami
spočívající
ve vypouštěnípředčištěnýchodpadních vod , Čov (2012 Eo)

Dolní Věstonice a Horní Věstonice do slepého ramene řeky Dyj", hydrologické
číslopovodí 4-1'7-01'-001' HGR 311
Předčištěnéodpadní vody budou vypouštěny do slepého ramene řeky
419480001800

Dyje ID

Úaaje o povoleném množstvía jakosti vypouštěných odpadních vod:
a) množstvívypouštěných předčištěných odpadních vod:

Pruměr.povolené denní (Qz)
Max.povolené denní (ad)

2,26lls(tg5,43 m3/den)
3,17 Lls

...

Max.povolené měsíční......
Ročnípovolené (Qn) ...
Počet měsíců v roce' ve kteých se vypouští ...

8.217 m3/měs.

7I,33 tis.m3/rok
..

.

.... 12

Počet dnů v roce' ve kterých se vypouští ... ... ... . ..... 365
Časovéomezení platnosti povolení
do 31.12.2018
Velikost zdroje znečištěnív Eo ......\.
.. 20I2Eo

toku
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jakost vypouštěných vod:

Ukazatele

Hodnoty,,p"

hodnoty,,m"

mď|

ms.ll

BSK5

18

25

CHSKCT

70

120

NL

20

30

N-NH4*

8*

l5

Pcelk*

2*

5

kde hodnoty ,,p" a ,,m" jsou charakterízovány takto :
hodnota,,p" přípustná hodnota koncentrace pro rozbory směsných vzorků vypouštěných
odpadních vod, přičemžse jedná o typ vzorku B _ 24hodinoqf směsný vzorek ziskartý sléváním
8 dílčíchvzorků stejného objemu v intervalu 15 minut
hodnota ,,m" maximálně přípustná nepřekročitelná hodnota koncentrací pro rozbory
vzorků vypouštěných odpadních vod' přičemžse jedná o typ vzorku B - 24hodinový směsný
vzorek získarý slévríním8 dílčíchvzorků stejného objemu v intervalu 15 minut
uváděné hodnoty označené* jsou aritmetické pruměry koncentrací zakalendářní rok a nesmí bfi

překročeny

c)

minimální četnost odběru vzorků a typ vzorku

Typ vzorku B - 24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílěíchvzorků stejného
objemu v intervalu l5 minut
Minimální ročníčetnost odběru vypouštěných odpadních vod -

12

Uloženáměření:
Je uloŽeno měření množstvívypouštěných odpadních vod

Četnost měření množství(počet ročně).

..

ANo
12

Způsob měření mnoŽství vody.

měrný objekt na vpoku

-

Parshallův žlab
Je uloženo sledovríní jakosti vypouštěných odpadních vod

Četnost sledovtíní (počet ročně)

..

ANo
12

Typvzorků
Místo odběru vzorků

01

_B

měmý objekt na výoku

-

Parshallův Žlab
Nakládání s

kaly

..

kalojem _ odvoz na skládku
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Hodnoty jednotliých limitů jsou dodrženy, jestliže :
a) Hodnoty ukazatelů koncentrace vypouštěného znečištění
nejsou ročnípruměry a mohou
',p"
b;it překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze
č.5 nařízeni vIády č.6tl2003
platném
v
zněni.
b) Hodnoty ukazatelů koncentrace vypouštěného znečištění,,m" jsou nepřekročitelné.
c) Hodnoty oznaěené * jsou aritmetické pruměry koncentrací za kalendLířní rok a nesmí bý
překročeny.

d) Maximální prutok vypouštěných odpadních vod v kterémkoliv okamžiku od předchoň
kontroly, vyjádřený v l/s' nepřekročístanovenou hodnotu.
e) Maximální měsíčnímnoŽství vypouštěných odpadních vod, vyjádřené v m3lměsíc, nepřekročí
stanovenou hodnotu.
f) RočnímnoŽství vypouštěných odpadních vod, vyjádřené v m3lrok, nepřekročí stanovenou
hodnotu.

Povolení nakládání s vodami se vydává za předpokladu dodržení těchto podmínek a povinností :

1. Četnost odběru kontrolních vzorků bude minimálně 12x ročně, typem vzorku B

-

24hodinový směsný vzorek ziskaný sléváním 8 dílčíchvzorků stejného objemu
v intervalu 15 minut, s rovnoměmým rozložením odběru vzorků v pruběhu celého roku.
odběry vzorků nebudou prováděny za neobvyklých situacích, např. při silných deštích a

2.

bezprostředně po nich.

odběr kontrolních vzorků vypouštěnéodpadní vody zČov bude prováděn v měrném
objektu (Parshallově žlabu) na odtoku z Čov.
J.
Měření objemu protékajícíodpadní vody bude měřeno v Parshallově Žlabu.
4. Stabilizovaný a zahuštěný kal bude likvidovrán skládkovráním.
5. odebíranévzorky včetně dílčíchbudou od odběru do doby kontrolního zpracováni
uchováviány v lednici.
6. Vzorky bude odebírat a vyhodnocovat laboratoř podrobená vnějšíkontrole. Seznam
těchto laboratoří je uveden a pruběŽně aktualizován ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí.
7. Pro nakládání s vodami se stanovuje termín platnosti do 31.12.2018.

odůvodnění
Dne 16J22009 obdržel Městský úřad Mikulov, odbor Životního prostředí žádost Dobrovolného
svgzku obcí pro výstavbu společnéČov a kanalizace obcí Dolní Věstonice a Homí Věstonice
(IC:70960691), se sídlem Dolní Věstonice 7, 691 29 Dolní Věstonice' zastoupený na základě
plné moci společnostíVH ATELIER spol. s r.o.' se sídlem Lidická 8t, 602 00 Bmo QČ
49437267) žádost o vydaní stavebního povolení na stavbu ,,Kanalizace a ČoV Věstonice _
likvidace odpadních vod", v kraji Jihomoravském' okrese Břeclav, obcí Dolní Věstonice a Horní
Věstonice, katastrálním irzemi Dolní Věstonice a Horní Věstonice, hydrologické číslopovodí 417-01-001, HGR 311.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala předepsané náležttosti podle $ 58 stavebniho zákon4
$ 16 vyhlášky č. l32ll998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního ziíkona a $ ó
vyhI.43212001 Sb. o dokladech Žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního uřadu, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad ve
smyslu ustanovení $ 60 odst. 1 stavebního zákona, vyzva| dne 18.l.2010 pod čj.MUMI
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10002482 žadatele, aby ve lhůtě do I9.4.20l0 Žádost doplnil podklady uvedenými ve výzvě, a
čj.MUMI 10002487 Ťizenípřerušil.

současně usnesením ze dne 18.1.2010 pod

Po doplnění podání vodoprávní úřad rozhodl usnesením ze dne 8.4.2010 pod čj.MUMI
10015764 zmoci úřední podle $ 140 odst. 1 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád (dále jen
,,správní Íád*), Že spojuje Íízeníve věci stavebního povolení stavby ,,Kanalizace a ČoV

Věstonice _likvidace odpadních vod" kat.území Dolní Věstonice akat.území Horní Věstonice a
Ťizení ve věci povolení nakládríní s vodami - vypouštěné odpadních vod do vod povrchoqých

zČov

Věstonice

do

společnéhoŤizení, které bude

dále vedeno pď sp.

zn.

voD/5153 U20091AUGL.
Následně vodoprávní úřad ozněmil po posouzení předmětné stavby jako stavby zvlášť
rozséůtlésvelkým počtem účastníků
vsouladu se zněním $ l15 odst. 8 vodního zákona a $ 25
odst.2 správního řádu' veřejnou vyhláškou ze dne 28.4.2010 pod čj.MUMI 10019126 zahájeni
spojeného vodoprávního řízeni ve výše uvedených věcech podle $ 1 15 vodního zákona a podle $
60 a následujících stavebního zikona, všem známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům
státní správy, a naŤidil k předloženému návrhu ústníjednríní na den 01.06.2010 v 9.00 hodin se
schůzkou pozvanýchna oÚ v Dolních Věstonicích. Současně poučil účastníkyÍizenÍ o tom, že
mají právo vyjádřit v tizení své stanovisko a mohou se vyjádřit k podkladům rozhodnutí před
vydtáním rozhodnutí ve věci podle $ 36 správního řádu. Připomínky a námitky k projednávané
věci mohou podat nejpozději do skončeníústního jednríní.Na námitky a připomínky podané
později nelzebrát zřetel ($ 1 15 odst.8 vodního zékona).
Žádost byla doloženaa doplněna všemi povinnými doklady podle ustanovení $ 61 odst.4
zékona ě. 25412001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zékon), ve zněru
pozdějšíchpředpisů, ustanovení $ 6 vyhlášky č.43212001 sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení' souhlasů a vyjáďení vodoprávního uřadu, a dalšími
doklady, a to:

ČraIrtoozzoo

-

plnámoc k zastupování
Vyjádření od Městský úřad Mikulov, odbor Rzu, Náměstí 1, Mikulov, ze dne 26.10.2009,
čj. MUMI 09041340l3300/HRoJ
Vyjádření RWE Transgas Net' s.r.o., Na hřebenech 8, 140 21 Praha 4, ze dne 16.10.2009,
čj. 5681/O9/oVP/t{
Vyjádření Ministerstvo životníhoprostředí ČR, Vršovická 65, 100 l0 Praha, ze dne
8.10.2009
Stanovisko obvodní bríňský úřad v Bmě, Cejl 13, Brno, ze dne 10.l0.2009' čj.
0s09s12009/0r/00r
Závazné stanovisko Městský úřad Mikulov' odbor dopravy, Nríměstí 1, Mikulov, ze dne
9.10.2009, čj. MUMI 0904 l 99 1
Rozhodnutí Městský uřad Mikulov, odboru dopravy, Nríměstí1, Mikulov, ze dne
25.l 0.2007' č j S SU/o 7 0220 l 29 l 00/SNAP/004
Vyjádření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,SCHro Pálava, ze dne 8.10.2009'
ě j.01226 lPAl2009/AoPK
Hasičský zácllranný sbor JmK, Úo Břeclav, Smetanovo nábř.13, 690 02 Břeclav, ze dne
2.I2.2009, č j. HSBM -4-5 l -I l 4-oPR-2009
RwE Gas Storage' s.r.o' Limuzská 12,l00 98 Praha, ze dne23.12.2009
Vyjádření NETPROSYS, s.r.o.' CeJl62,602 00 Brno, ze dne 8.10.2009
Závazné stanovisko Krajská hyg.stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ze dne
.

1

0. 1

1

.2009,

č

j.6626l2007BV/HoK
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Vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 1l, Brno, ze dne 12.10.2009, čj.
PM02154912009-203lKo
Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 1 1, Brno, ze dne27.II.2009, čj.
PM04840312009-203lKo
Vyjádření Lesy ČR,s.p., Tyršova I,667 15 Židlochovice,ze dne I2.l0.200í, čj.
2613t2009t4t43t312.4
Sdělení Nrírodnípamátkoqý ústav ÚP Brno, nrím.Svobody 8, 601 54 Brno, ze dne
26.10.2009, č j. NPÚ- 37 l 1932612009 lTZ
Sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Brno, Šumavská 33,656 09 Bmo, ze dne
9.l0.2009, č j. SB/1 26 45 l 5 rc00 12009
Sdělení Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Břeclav' nám.T.G.Masaryka 13,
690 02 Břeclav, ze dne 15.10.2009' čj. oPM/BYl608l09lDa
vyjádření Jihomoravská plynrírenská,a.s., Plynárenskál,657 02 Brno, ze dne2.II.2009,
čj.4390109lI13
TelefonicaC2,CzechRepublik, a.s.,ZaBrumlovkou2,I4022Praha,ze dne 12.10.2009,
č,

j. I2I333l09/MBo^/00

Vyjádření MERO ČR, a.s., Veltruská 2I,278 01 Kralupy nad Vltavou, ze dne 8.10.2009,

čj.2009lI0lI43-I

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova84,615 00 Brno, ze dne
9 .I0.2009, č j.3332 12009- 1 3 83 -ÚP-BR
vyjádření ZMIKo' spol. s r.o.' 691 81 Horní Věstonice 25,ze dne2.II.2009
Vyjádření Správa aúdržbasilnic JmK' p.o., Žerotínovo nám.3l5,601 82 Brno, ze dne
19 .1 0.2009, č j.I 5 483 l 20009
Souhlas Městský uřad Mikulov, odbor územního plánování a stav.řádu, Náměstí 1,
Mikulov, ze dne 4.ll.2009, č.j.MUMI 09045599
Vyjádření E-oN ČR,s.r.o.' F.A.Gerstn era 6,370 49 ČeskéBudějovice , ze dne
20.1 0.2009, ě j. E7 4 5 6-20 5093227 4
Vyjádření E-oN ČR,s.r.o., Husova I,695 42Hodonin, ze dne 29.lO.2OOg, čj.Ml85222060933177
Vyjádření E-oN ČR,s.r.o., Po BoX 54,656 54 Brno, ze dne27.l0.2009,
č j.7 7 6097 41 9/BoCC/H 19226
Sdělení Ikajský uřad Jihomoravského kraje, odbor Žo,Žerotínovo nám.315,601 82
Brno, ze dne 27.10.2009, čj. S-JMK 1460491200g oŽpftlr
Vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova23,690 11 Břeclav, ze dne
I2.I.2010, ě j.527 7 l 09 -J a
Vyjádření Pozemkový fond ČR' Úp Břeclav, náměstí T.G.M. 13,690 02 Břeclav , ze dne
19.l0.2009, č j.256581 09
Sdělení Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská39,140 00 Praha, ze dne
22.10.2009' ě j. 1 083 5/SEKo/09
Závazné stanovisko Městský uřad Mikulov. odbor ŽP, Nríměstí 1, Mikulov, ze dne
1 1. 1.2010, čj.0905 1 528
Závazné stanovisko Městský uřad Mikulov. odbor ŽP, Náměstí 1, Mikulov, ze dne
1 1. 1.2010' čj.0905 1 526
Rozhodnutí obec Dolní Věstonice, Silničnísprávní itřad,691 29 Dolní Věstonice, ze dne
5.12.2007
Roáodnutí obec Homí Věstonice, Silničnísprávní tŘad,692 81 Horní Věstonice, ze dne
5.12.2007
Souhlas Městský uřad Mikulov, odbor ŽP, Náměstí 1, Mikulov,ze dne20.7.2OO5,
č j.DH0500 09 182126 |KALZ
Soúlas Městský uřad Mikulov, odbor ŽP' Náměstí l, Mikulov)ze dne24.8.2005, čj.
LES/05 00005/2600/SEDM/002
Rozhodnutí Městský uřad Mikulov, odbor ŽP, Náměstí 1 , Mikul ov ) ze dne 24.8.2005, č j .
LES/05 000 0 s 12600 I SEDN{/O0 r
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Rozhodnuti č,.85712007 Městský uřad Mikulov, odbor územního plránování a stavebního
l, Mikulov, ze dne 17.12.2007, čj.STUl070920l25l00lALEL!}OI

řádu, Náměstí

Stavbaje stavbou-kanalizace pro veřejnou potřebu, je určena pro odvádění odpadních vod a
jejich čištěnína ČoV Věstonice, a podléhá reŽimu zékona č. 274l2OO1Sb. o vodovodech a
kartalizacích pro veřejnou potřebu. Vodovody a kanalizace pÍo veřejnou potřebu se zÍizuji a
provozují ve veřejném zájmu ($ 1 odst.2 zákonač.274l200ISb. o vodovodech akana|izacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějšíchpředpisů).

Údaje o stavbě:

Investor

:

Dobrovolný svazek obcí Věstonice' Dolní Věstonice 7,691 29 Dolni
Věstonice 0Č 7096069I)

Budoucí provozovatel: není urěen

Dodavatel

bude určen výběrovým Ťizenim.Ptedzahájením stavby bude dodavatel
oznžtmen vodoprávnímu uřadu a budou předloženy doklady o oprávněnosti dodavatele.
:

Naklady stavby : 119 mil. Kč (bez DPH)
Termín dokončenístavby do: 3I.12.2013
Ústní jednání proběhlo ve stanovený den a hodinu, ze kterého byl sepsán protokol, kteý je
součástíspisu spis.zn. VoD/5 1 53 1 /2009/AUGI.

V pruběhu správního řizení a ústního jednríní bylo zjištěno a konstatováno následující:

- Ve věci vydání stavebního povolení na stavbu ,,Kanalizace a Čov Věstonice-likvidace
odpadních vod" (Eo 2012) v kraji Jihomoravském, okrese Břeclav, obcí Dolní Věstonice a
Horní Věstonice, katastrálním územi Dolní Věstonice a Homí Věstonice, hydrologické číslo
povodí 4-I7-0I-00l, HGR 311:
l. Vpruběhu vodoprávniho tizeni nebyly vzneseny žádnénámitky ani připomínky, které by
znemoŽňovaly provedení předmětné stavby.
2. Podmínky vyjádření dotěených orgánů státní správy a dalšípřipomínky úěastníkůřízenibyly
zkoordinov ény a zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
3. Správní poplatek ve výši 3.000,-Kč byl uhrazen dne2.6.2010
Po posouzení požadovanéhozáměru z hlediska vodního hospodářství, zjistil vodoprávní tŘad, že
k uvažovanému záměru nebyly podríny žáďné zásadní námitky a připomínky, které by
znemožňovaly jeho realizaci a že daný zétměr je plně reaIizovatelný. Proto v závěru Ťizení
vodoprávní úřad rozhodl tak, jakje uvedeno ve výroku I. a stanovil podmínky pro provedení a
uživ ání předmětné stavby.
- Ve věci vydrání povolení nakládani s vodami spočívající
ve vypouštění předčištěných
odpadních vodz ČoV Věstonice do slepého ramene řeky Dyje ID toku +tg+soooisoo,
hydrologické číslopovodí 4-l7-01-001, HGR 31l.
Ustní jednání proběhlo ve stanovený den a hodinu, ze kterého byl sepsán protokol, kteý je součástí spisu
spis.zn. VOD/5 1 53 I 12009 I AUGL

V pruběhu správního řizeni

a ústního jednání bylo zjištěno a konstatováno následující:

Připomínky dotčených orgánů státní spťávy

a dalšípřipomínky účastníkůřízeníbyly

podmínek ro zhodnutí.
Vodoprávní úřad v pruběhu Íizení posoudilpředložený návrh, projednal ho s dotčenými orgány
státní správy a s účastníkyŤízeníav závěruŤizeni rozhodl takto:
zko ordinov ény a zahrnuty do
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l. MnoŽství vypouštěných odpadních vod bylo povoleno tak, jak je uvedeno v rozhodnutí.
2. Jakost vypouštěných odpadních vod pro trvalý provoz Čov byta povolena dle návrhu
s ohledem na lokalitu, kde bude k vypouštěnídochár'et. Jedná se o územív povodí řeky

Dyje v blízkosti VD Nové Mlýny.
3. Typ vzorku a četnost odběru stanovil vodoprávní v souladu se zněním přílohy č.4 naÍízeni
vlády č,.6112003 v platném znění.
4. Dobu platnosti povolení k nakládaní s vodami stanovil vodoprávní úřad po projednání
s účastníkyřizení a navrhovatelem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
V souvislosti s dobou platnosti povolení k nakládání s vodami vodoprávní uřad
upozoňuje oprávněného _ tedy Dobrovolný svazek obcí Věstonice _ na znění $ 9 odst. 4
a 5 vodního zálkona: Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu
oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení
uděleno. Návrh na prodlouŽení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat
nejpozději do 6 měsícůpřed uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydríno. V
takovém případě povolení k nakládání s vodami nezaniká. dokud o návrhu nebude
rozhodnuto.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutímůžeúčastníkÍízenípodat podle ustanovení $ 81 odst. 1 správního řádu
odvoliání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předchrízelo, a to ve lhůtě do
15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému uřadu Jihomoravského kraje, odboru Životního
prostředí, se sídlem v Brně, podáním učiněným u Městského uřadu Mikulov, odboru životního
prostředí.
odvolaní se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastníkdostal jeden stejnopis a
jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů,
r,yhotoví je na jeho náklady Městský úřad Mikulov, odbor životníhoprostředí.
Podané odvolrání má v souladu s ustanovením $ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle $ 82 odst.l správního řádu nepřípustné.

odborný zaměstnanec
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PříIohy pro stavebníka:
l.ověřená projektová dokumentace předmětné stavby
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

-

2. Stítek ''Stavba povolenď'- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu
Mikulov a obecního uřadu Dolní Věstonice a oÚ Horní Věstonice.

Rozhodnutí se zveřejn i téžzpisobem umoŽňuj ícímdálkový přístup.

Vyvěšeno dne

M.

pq

-h

zrl

Potvrzení o vyvěšenía sejmutí rozhodnutí.

Sejmuto dne

4-*//

/?, aq. ?-o4B

/-"e.

obdrží:
účastníci(dodejky)
1. DSo Věstonice, Dolní Věstonice ě.p.7,69129 Dolní Věstonice
2. Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
3. VH ATELIER spol. s r.o., IDDS: 2nhacx6
S žádostí o vyvěšení:
4. obec Dolní Věstonice, IDDS: 27wbep3

5. obec Horní Věstonice, IDDS: bvlra2dj
6. Městský úřad Mikulov, ooW, Nríměstí č.p. 158/1, 692

0I Mikulov

na Moravě

Dotčenésprávní úřady:
8. Iftajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Územniodbor Břeclav' IDDS: jaaai36
9. Hasičský záchranný sbor územníodbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv
10. Městský úřad Mikulov, odbor Životního prostředí, Náměstí č.p. 1, 692 0I Mikulov na
Moravě
11. Městský uřad Mikulov, odbor dopravy, Náměstí č.p. 1, 692 0l Mikulov na Moravě
12. obvodní báňský úřad, IDDS:95zadtp
13. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR' Správa CHKO Pálava,IDDS: ngbdyqr
14. I(rajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životníhoprostředí, IDDS: x2pbqzq
l5. Městský úřad Mikulov' odbor ORRI - památkovápéěe, Náměstí č.p. l, 692 0I Mikulov na
Moravě
16. obecní úřad Dolní Věstonice, Silničnísprávní úřad, IDDS:27wbep3
17. obecní úřad Homí Věstonice' Silničnísprávní uřad, IDDS:bwrůdj
18. Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, NríměstíI,692 0l
Mikulov na Moravě
Na vědomí:
Česká inspekce Životního prostředí, Liebereitov a 14, 614 oo Brno

