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Ve Znojmě dne 30.12.2019 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP), jako příslušný 
vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. 
c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení 
podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona vydává Obci Šafov, Šafov 78, 67106 Šafov, IČO 00637033 
(dále jen „stavebník“): 

I. Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních 
vod z kanalizace obce Šafov do vod povrchových, v kraji Jihomoravském, v okrese Znojmo, v obci 
Šafov, v katastrálním území Šafov, na pozemku parc. 5311 v následujícím rozsahu: 
 

Druh odpadních vod: splaškové 
Charakteristika výrobní činnosti a její označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-
NACE): 84110: Všeobecné činnosti veřejné správy 
Místo výpusti, souřadnice X,Y: 1190192.48, 665766.38 
Vodní útvar: Dyje od státní hranice po vzdutí nádrže Vranov, včetně toku Křeslický potok 

(DYJ_0100) 
Vodní tok:  Křeslický potok IDVT 10197372 v ř.km 6.5 
číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-0050 
 

Vodoprávní úřad ve vazbě na ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), § 9 odst. 1, § 38 odst. 3 a odst. 5 
vodního zákona a § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, stanovuje: 
 

1. Emisní limity: 
 

MNOŽSTVÍ l/s m3/den m3/měsíc m3/rok 
prům. 0,32 27,40 305,00   
max. 3     10000 

 
ukazatel p   mg/l m   mg/l t/rok 
BSK5 30 50 0,176 
NL 40 60 0,235 
CHSK-Cr 110 170 0,786 
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2. Způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod. 

Počet vzorků: min 4 vzorky za rok odebraných v intervalu přibližně 90 dnů.   
Přípustné koncentrace „p“ nejsou roční průměry a mohou být překročeny v 1 vzorku, hodnoty „m“ 
jsou nepřekročitelné. Stanovení hodnot „p“ se provede typem vzorku A - 2hodinový směsný 
vzorek získaný  sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15-ti 
minut.. 
Místo odběru vzorků: měrný žlab na odtoku z ČOV. 

Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění vypouštěných vod bude odpovídat min rozsahu 
ukazatelů limitovaných tímto rozhodnutím.  

Měření objemu vypouštěných vod: měrným žlabem na odtoku z ČOV.  

Odběry a rozbory vzorků bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře 
uvedené v  seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku. 

Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod – analytické metody stanovení hodnot 
ukazatelů znečištění: 

- BSK5 dle ČSN EN 1899-1 (75 7517)– Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku 
po n dnech (BSKn) – Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny 
nebo ČSN EN 1899-2 (75 7517) Část 2: Metoda pro neředěné vzorky 

- CHSKCr dle TNV 75 7520 – Jakost vod - Stanovení chemické potřeby kyslíku dichromanem 
- NL dle ČSN EN 872 (75 7349) – Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda 

filtrace filtrem ze skleněných vláken 
3. Způsob vyhodnocení měření množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod. 

Měsíční a roční množství vypuštěných odpadních vod se určí z evidovaných hodnot 
zaznamenaných na měřidle osazeném v měrném žlabu na odtoku z ČOV. Z protokolů o rozboru 
vzorku odpadních vod se sestaví roční přehledy s určením hodnot „p“, „m“ a průměrných hodnot. 
Bilanční hodnoty za rok budou vypočteny z násobku průměrné roční koncentrace znečištění  
a celkového množství vypuštěných odpadních vod z biologického stupně ČOV. 

Výsledky předepsaného měření vypouštěného znečištění s jejich vyhodnocením budou předávány 
jednou ročně a to nejpozději do 31.ledna následujícího po roce, v němž byly odpadní vody 
vypouštěny, Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí a správci povodí (Povodí 
Moravy, s.p.).  

4. Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod: 6 roků po zahájení zkušebního provozu.  

 

II. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j a následujících stavebního zákona 
schvaluje stavební záměr a vydává společné povolení k provedení a umístění  souboru staveb 
„Šafov splašková kanalizace a ČOV“ výše uvedené nakládání umožňujícího, ve vodním útvaru 
Dyje od státní hranice po vzdutí nádrže Vranov, včetně toku Křeslický potok (DYJ_0100), v kraji 
Jihomoravském, v okrese Znojmo, v obci Šafov, katastrálním území Šafov, na pozemcích parc. č. 
3, 8/1, 56/1, 56/26, 56/42, 56/60, 56/72, 56/73, 192/1, 193/1, 193/5, 193/8, 193/9, 193/15, 
193/17, 193/25, 224, 225, 226, 228/1, 232/1, 233/1, 233/2, 233/3, 233/6, 5303, 5311, 5319, 5446, 
5572, 5589, 5599, 5861, 5862, 5863, 5865, 5867, 5871, 5872, 5873, 5879/1, 193/23, 193/21, 
193/19, 233/8, 5868 (druh všech pozemků je ostatní plocha) č.h.p. 4-14-02-0050 dle projektové 
dokumentace zpracované společností DUIS s.r.o., v srpnu 2019, č.zak. 1144, hl. projektant Ing. 
Igor Havlů, ČKAIT 1005184. 
  

Kapacita ČOV podle  EO (bilanční) 137 
Kapacita ČOV podle  EO (max. týdenní) 200 
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 22 m3/den 
Maximální bezdeštný denní přítok Qmax 1.3 l/s 
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh 1.8 l/s 
Maximální bezdeštný roční přítok Qr 8030 m3/rok 
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Prům. látkové zatížení ČOV v kg/den: BSK5 8.3, CHSKcr 16.5, NL 7.6, Ncelk 1.51 a Pcelk 0.34 
 
Druh stokové sítě:    gravitační s přečerpáváním ve stokové síti 
Jmenovitá světlost gravitačních stok  250 mm 
Délka gravitačních stok    2236 m 
Jmenovitá světlost výtlaku   80 mm 
Celková délka výtlaku:    213.5 m  
Čerpací stanice ČS1    objem 10.8 m3 výkon 5 l/s, H 20 m v.s. 
 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:  
SO 100 Splašková kanalizace 
SO 101 Čerpací stanice na síti 
SO 102 Napojení pro kanalizační přípojky 
SO 103 Opravy komunikací a zpevněných ploch 
SO 104 Přeložky inženýrských sítí 
SO 105 Přípojka NN pro ČS 
 
SO 201 Příprava území pro ČOV a ZS 
SO 202 Biologická část ČOV 
SO 203 Propojovací potrubí a kabelové trasy 
SO 204 Příjezdová komunikace, zpevněné plochy 
SO 205 Terénní a sadové úpravy 
SO 206 Přípojka NN pro ČOV 
 
Provozní soubory: 
PS 100 Čerpací stanice 
PS 101 Motorové rozvody a ASŘTP pro ČS na síti 
PS 201 Čistírna odpadních vod 
PS 201 Motorové rozvody a ASŘTP pro ČOV 
PS 203 Přenos na dispečink 
PS 204 EZS 
 
Stavební objekt SO 103 Opravy komunikací a zpevněných ploch není předmětem tohoto povolení 
 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):  výustní objekt 1190192.48, 665766.38 
     ČOV  1190213, 665749   
     ČS 1  1189552, 665758 
     Stoková síť 1190213, 665749 až 1189552, 665758 
 
Účel stavby vodního díla:  odvádění a čištění splaškových vod 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Jedná se o stavbu kanalizace pro veřejnou potřebu v obci 
Šafov. Stavba je umístěna na pozemcích v souladu s územním plánem obce Šafov. Vlivem stavby 
budou dotčeny pozemky, na kterých bude stavba realizována, dále veškeré objekty touto kanalizací 
odkanalizované a vodní tok Křeslický potok, který je recipientem. 
 
Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona  
a ustanovení § 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky: 

 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. 

Bude dodržena ČSN 736005. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního  
a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozuje: E.ON Distribuce a Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s. je nutné zajistit vytýčení trasy tohoto vedení příslušným 
provozovatelem. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
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vytyčeného vedení. Výkopové práce v OP podzemního vedení VN budou prováděny za 
beznapěťového stavu. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při 
práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného 
nářadí. Ovládací prvky vedení budou udržovány přístupné a funkční po celou dobu výstavby. 
Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude 
přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené 
kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

3. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 
126848/2019 ze 7.11.2019 ke stavbě SO 106 Příjezdná komunikace, zpevněné plochy: 
- Stavba komunikace bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala v říjnu 

2019 společnost DUIS s.r.o., IČO 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno. 
- Při realizaci stavby komunikace musí být respektovány obecné technické požadavky na 

komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách. 

- Stavba komunikace musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

- Výrobky pro stavbu komunikace musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na 
výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

- Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

- Po dobu realizace stavebního záměru musí být zachována možnost přístupu ke všem 
nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být 
projednána s těmito uživateli. 

4. Zástupce budoucího provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu bude přizván k účasti na 
kontrolních dnech stavby, tlakových zkouškách, kontrole funkčnosti identifikačního vodiče  
a osazení poklopů armatur a zkouškách vodotěsnosti stok a nádrží, prohlídce kanalizace 
průmyslovou kamerou, kontrole provedení kanalizačních šachet, povolení zásypu, provedení 
komplexních zkoušek. 

5. Budou splněny podmínky vyjádření SÚS JmK č.j. 18791/2019 z 11.10.2019: 
- Kanalizační i vodovodní potrubí bude uloženo v hloubce min. 1.5 m pod niveletou vozovky, 

protlaky budou provedeny kolmo k ose vozovky, vodovodní potrubí bude uloženo v chráničce. 
-  Startovací a cílové jámy a vodoměrná šachta budou uloženy mimo pozemky Jihomoravského 

kraje 
-  O zahájení prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor SÚS JmK. 
-  Dotčený úsek silnice bude  před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. 

Předávací protokol bude sepsán mezi SÚS JMK a investorem, případně prováděcí firmou 
-  V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek, ani jiný 

stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, 
případně uličních vpustí  v souvislosti s touto stavbou.  

- Stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Toto povolení je nutné získat od příslušného 
silničního správního úřadu před zahájením prací. 

6. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 111162/2019 Za  
z 25.10.2019: 
- Poklopy kanalizačních šachet budou situovány mimo jízdní stopu vozidel 
-  Před zahájením prací je nutné požádat MěÚ Znojmo, odbor dopravy o stanovení přechodné 

úpravy provozu (dopravní značení) v souvislosti se stavebními pracemi a to jak na silnicích II.  
a III. třídy, tak i na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích 

-  O povolení zvláštního užívání silnice II/398, II/398 19, a III 398 20 (protlak, výkop ve vozovce, 
příp. stání mechanizace na vozovce) a o případné omezení provozu (uzavírka silnice) požádá 
investor nebo zhotovitel stavebních prací u MěÚ Znojmo, odboru dopravy, minimálně 30 dnů 
před zahájením prací. K žádosti je nutné doložit doklady v rozsahu dle ust. § 39 odst. 1 a § 40 
odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.  
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7. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP orgánu ochrany přírody, č. j. 
MUZN 116699/2019 ze dne 11.10.2019: 
- Při realizaci stavby bude volen takový postup, při němž nedojde ke znečištění vodního toku  

a okolních pozemků ropnými či jinými závadnými látkami.  
- Přípravné práce (zásahy do dřevinných porostů, práce v korytu vodního toku) budou 

prováděny mimo období hnízdění ptáků a intenzivní migrace a rozmnožování obojživelníků, 
tzn. tyto práce nebudou zahajovány od března do konce července téhož roku. 

-  Při provádění stavby bude dodržena česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

-  V případě, že před zahájením, či v průběhu provádění údržbových prací bude v dotčené 
lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných živočišných, či rostlinných druhů ve smyslu § 48  
a souvisejících, zákona č. 114/1992 Sb., bude záležitost bezodkladně řešena s odborným 
zástupcem odboru ŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 120553/2019 
z 22.10.2019: 
- S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák.  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech 
vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
ve znění pozdějších právních předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu 
odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového 
hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo. 

9. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo odboru územního plánování  
a strategického rozvoje  č.j. MUZN 111561/2019 z 25.10.2019: 
Záměr bude realizován podle ověřené části projektové dokumentace „Šafov splašková kanalizace 
a ČOV“, kterou v srpnu 2019 zpracovala projekční kancelář DUIS s.r.o., Projektové a inženýrské 
služby, Srbská 1546/21, 61200 Brno, hlavní inženýr projektu Ing. Havlů a byla k žádosti  
o závazné stanovisko přiložena. Ověřenou část dokumentace tvoří katastrální situační výkres - 
výkr.č. C.2.1. 

10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 
128347/2019  z 12.11.2019: 
- Při provádění prací spojených s realizací stavebního záměru nesmí dojít k ohrožení plynulosti  

a bezpečnost silničního provozu na dotčené silnici 
-  V případě, že bude třeba omezit provoz na uvedené silnici, je třeba požádat u silničního 

správního úřadu o povolení dle § 24 odst. 1 zákona o PK. 
-  Splašková kanalizace gravitační bude vedena ve vzdálenosti 5.7 - 10.7 m od osy silnice II/398, 

III/398 19 a III/398 20, kabel přípojky NN bude veden ve vzdálenosti 6.20 - 11.20 m od osy 
silnice II/398, III/398 19 a III/398 20 a vodovodní přípojka bude vedena ve vzdálenosti 6.30 - 
6.90 m od osy silnice II/398  a III/ 398 20 

- Veškerá povrchová zařízení , která jsou součástí stavebního záměru (např. hydranty, šachty, ...) 
nebudou převyšovat niveletu okolního terénu, případně musí být zabezpečena tak, aby netvořila 
překážku silničního provozu 

- Dotčená silnice nesmí být znečištěna a nesmí být na ní bez povolení silničního správního úřadu 
prováděny stavební práce, zřizovány nové sjezdy(byť provizorní), umisťovány žádné věci, 
zařízení ani materiál 

11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 
127939/2019 ze 11.11.2019 ke zřízení komunikačního  připojení sousední nemovitosti - pozemku 
parc.č. 5319 v k.ú. Šafov, na kterém bude postavena novostavba ČOV - na silnici II/398 v km 
57,780 po pravé straně ve směru staničení silnice (silniční pozemek parc.č. 5872): 
- Sjezd bude proveden podle projektové dokumentace s názvem  Šafov - splašková kanalizace  

a ČOV, kterou zpracovala společnost DUIS s.r.o., Projektové a inženýrské služby, Srbská 
1546/21, 612 00 Brno, v srpnu 2019. 

- Šířka sjezdu bude 4,00 m, povrch sjezdu bude zpevněný a bezprašný (např. betonová dlažba). 
- V místě napojení se nenachází silniční příkop, proto bude sjezd proveden bez zatrubnění a bude 

řešen sníženým betonovým obrubníkem 
- Poloměry v místě připojení na silnici budou mít hodnotu R0 navrženou dle ČSN 736102 

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, tab. 10. 
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- Spára mezi sjezdem a silnicí bude v místě připojení proříznuta a zalita modifikovanou zálivkou 
- Rozhledové poměry v místě navrženého komunikačního připojení dle ČSN 73 6101 

Projektování silnic a dálnic budou zajištěny dvojicí dopravních zrcadel (pro oba směry), neboť 
z důvodu stavebního a dopravně-technického stavu pozemní komunikace nelze bez dopravních 
zrcadel zajistit předepsané rozhledové poměry ze sjezdu. 

- O stanovení dopravního značení na pozemní komunikaci (umístění 2 ks dopravních zrcadel) je 
třeba požádat u Měú Znojmo, odboru dopravy. 

- Pokud bude pozemek oplocen, bude se brána v oplocení otevírat směrem od silnice a bude 
situována od kraje vozovky silnice ve vzdálenosti rovné nejdelšímu vozidlu, které bude k ČOV 
zajíždět 

- Při vlastní stavbě sjezdu a jeho užívání nesmí být znečišťována vozovka dotčené silnice 
- Nesmí dojít k narušení odtokových poměrů dotčené silnice a dešťové vody z připojovaného 

pozemku nesmí být svedeny na tuto silnici 
- V termínu do 15 ti dnů po ukončení stavby vyzve žadatel zástupce vlastníka krajské silnice 

(správa a údržby silnic JmK, p.o.k., oblast Západ) k provedení kontroly stanovených podmínek. 
- Žadatel bude zajišťovat údržbu sjezdu 
- O případnou úpravu nebo zrušení sjezdu je nutno požádat silniční správní úřad 

12. Stavba bude dokončena do 31.12.2029. 
13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona 183/2006 Sb.  

o územním plánování a stavebním řádu). 

 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Obec Šafov, Šafov 78, 67106 Šafov, IČO 00637033 

 
III. MěÚ Znojmo OŽP ukládá podle ust. § 124 odst. 1 stavebního zákona provedení zkušebního 

provozu stavby Šafov splašková kanalizace a ČOV s dobou trvání 12 měsíců.  

K provedení zkušebního provozu se stanovují tyto podmínky: 
1. Před zahájením zkušebního provozu bude vodoprávní úřad vyzván k účasti na kontrolní prohlídce 

stavby, na které budou předloženy výsledky předepsaných zkoušek a revize elektrického zařízení.  
2. Stavebník provede vyhodnocení zkušebního provozu z hlediska množství a účinnosti čištění 

odpadních vod, množství zachycených shrabků a přebytečného kalu a spotřeby el. energie.  
3. Vyhodnocení bude obsahovat údaje o množství vypuštěných odpadních vod v jednotlivých 

měsících, o max. a min. denním průtoku v jednotlivých měsících a o celk. množství za období 
zkušebního provozu. Součástí vyhodnocení budou protokoly o lab. rozboru vzorku odpadních vod 
na přítoku a odtoku z ČOV. 

4. Vyhodnocení zkušebního provozu a provozní řád ČOV pro trvalý provoz bude předložen 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

 
Odůvodnění 

 
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 4.11.2019 žádost společnosti Jančálek 
s.r.o., U Tržiště 22, 69002 Břeclav, zastupující Obec Šafov ve věci: 
1) povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Šafov do vod 

povrchových - do vodního toku Křeslický potok v ř. km 6.5 na pozemku parc. č. 5311 v kat. 
území Šafov. 

2)  vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb „ Šafov splašková kanalizace 
a ČOV“ na pozemcích parc. č 3, 8/1, 56/1, 56/26, 56/42, 56/60, 56/72, 56/73, 192/1, 193/1, 
193/5, 193/8, 193/9, 193/15, 193/17, 193/25, 224, 225, 226, 228/1, 232/1, 233/1, 233/2, 233/3, 
233/6, 5303, 5311, 5319, 5446, 5572, 5589, 5599, 5861, 5862, 5863, 5865, 5867, 5871, 5872, 
5873, 5879/1, 193/23, 193/21, 193/19, 233/8, 5868 k.ú. Šafov, výše uvedené nakládání 
umožňujícího. 

Vodoprávní úřad přípisem č.j. MUZN  130172/2019 ze dne 18.11.2019 oznámil podle ustanovení  
§ 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům a stanovil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 19.12.2019 s upozorněním, že k 
námitkám, které nebudou sděleny nejpozději do skončení ústního jednání, nebude podle ustanovení  
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§ 115 odst. 8 vodního zákona brán zřetel. Ústní jednání bylo provedeno ve stanovený den a hodinu, 
z jednání byl sepsán protokol. 
 
Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního 
zákona, ustanovení § 2 a 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, 
§ 7a vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu a dalšími doklady, a to: 
 
- Plná moc pro zastupování stavebníka společností JANČÁLEK s.r.o. 
- Vyjádření Obce Šafov z 15.11.2019 
- Závazné stanovisko StÚ Vranov nad Dyjí  č.j. UMVND 1862/2019 z 4.11.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 126848/2019 z 7.12.2019 
- Závazné stanovisko StÚ Vranov nad Dyjí  č.j. UMVND 1901/2019 z 7.11.2019 
- Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j MUZN 12700/2019 z 8.11.2018 
- Vyjádření LČR s,p, správa toků č.j. LCR952/004555/2019 z 24.10.2019 
- Plán kontrolních prohlídek stavby 
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 763077/19 z 30.9.2019 
- Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. č.j. M40715-26009178 z 15.10.2019 
- Vyjádření Gridservices, s.r.o., č.j. 5002008510 z 26.9.2019 
- Vyjádření VAS a.s. divize Znojmo č.j. 3542/15/19 z 7.11.2019 
- Závazné stanovisko HZS JmK ev.č. HSBM-10-138-1/7-POKŘ-2019 z 11.10.2019 
- Závazné stanovisko KHS JmK č.j. KHSJM 53635/2019/ZN/HOK z 22.10.2019 
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-42888/2019/5203/Ou z 4.10.2019  
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-47713/2019/5203/Ou z 1.11.2019  
- Stanovisko KÚ JmK, OŽP č.j. JMK 145580/2019 z 8.10.2019 
- Vyjádření KÚ JmK, OŽP č.j. JMK 147091/2019 z 14.10.2019 
- Vyjádření SÚS JmK č.j. 18791/2019 z 11.10.2019 
- Vyjádření policie ČR , DI Znojmo č.j. KRPB-228718/ČJ-2019-061306 
- Vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 111162/2019 Za z 25.10.2019 
- Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j MUZN 111095/2019 z 23.10.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany přírody č.j. MUZN 116699/2019 

z 11.10.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 120553/2019 

z 22.10.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany ovzduší č.j. MUZN 127001/2019 

z 8.11.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru územního plánování a strategického rozvoje č.j. MUZN 

111561/2019 ze dne 25.10.2019 
- Sdělení MěÚ Znojmo OŠKaPP č.j. MUZN 115012/2019 z 11.10.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 128347/2019 z 12.11.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 127939/2019 z 11.11.2019 
- Výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků   
- Projektová dokumentace 
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků vyznačený na situaci stavby 
 
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
 
1. Stručný popis věci: 

Jedná se o soubor staveb kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV v obci Šafov a povolení 
k vypouštění odpadních vod z této kanalizace do vod povrchových – do vodního toku  Křeslický 
potok v ř.km 6.5 na pozemku parc.č. 5311 v k.ú. Šafov. 
Stavba je navržena na pozemcích parc.č. č 3, 8/1, 56/1, 56/26, 56/42, 56/60, 56/72, 56/73, 192/1, 
193/1, 193/5, 193/8, 193/9, 193/15, 193/17, 193/25, 224, 225, 226, 228/1, 232/1, 233/1, 233/2, 
233/3, 233/6, 5303, 5311, 5319, 5446, 5572, 5589, 5599, 5861, 5862, 5863, 5865, 5867, 5871, 
5872, 5873, 5879/1, 193/23, 193/21, 193/19, 233/8, 5868 k.ú. Šafov. 
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Kanalizace je navržena jako oddílná, splaškové vody jsou vzhledem ke konfiguraci terénu v obci 
odváděny z části obce gravitačními stokami A – A4 z potrubí DN 250 mm přímo na ČOV, severní 
část obce je odkanalizována gravitačními stokami B – B2 z potrubí DN 250 mm do čerpací stanice 
ČS1. Celková dl gravitačních stok je 2235.5m.  ČS 1 sestává z mokré jímky DN 2000 mm hl. 5600 
mm Objem cca 10.8 m3 a suché jímky DN 1500 mm hl. 2235mm v ČS budou osazeny 2 ks 
čerpadel o výkonu 5l/s, H 20 m v.s..  Z ČS1 jsou odpadní vody čerpány výtlakem DN 80 mm dl. 
213.5 m do stoky A1.  
V rámci stavby bude v případě potřeby provedena přeložka dešťové kanalizace v úsecích 
kolidujících se stavbou a přeložka případně zabezpečení 2 sloupů NN v majetku obce. 
Pro objekty ČS1 a ČOV budou vybudovány nové přípojky NN.  
Pro příjezd k ČS1 bude zřízena příjezdová účelová komunikace šířky 3.5 m dl. 15.75 m, napojená 
na komunikaci v místě stávajícího sjezdu. Plocha kolem ČS1 bude zpevněná ze zámkové dlažby.  
Součástí stavby jsou odbočení pro napojení kanalizačních přípojek z PP DN 150 celkové dl. 450 m 
Objekt ČOV se nachází na jižním okraji obce. Do areálu ČOV bude zřízena příjezdná komunikace 
šířky 4 m dl. 12.7m. Kompletní ČOV je umístěna v jednom kombibloku, který tvoří podzemní 
nádrže a nadzemní budova se sedlovou střechou. Gravitační stoková síť je zakončena v ČS výkonu 
3.5 l/s, H 4.8 m, odkud jsou vody čerpány na hrubé předčištění a dále na biologickou linku.  ČOV 
je vybavena technologií pro srážení fosforu. Z ČOV odtéká vyčištěná odpadní vody přes měrný 
objekt do otevřeného koryta a následně do vodního toku Křeslický potok. 
 
Údaje o povolované stavbě vodního díla: 
Kapacita ČOV podle  EO (bilanční) 137 
Kapacita ČOV podle  EO (max. týdenní) 200 
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 22 m3/den 
Maximální bezdeštný denní přítok Qmax 1.3 l/s 
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh 1.8 l/s 
Maximální bezdeštný roční přítok Qr 8030 m3/rok 
 
Prům. látkové zatížení ČOV v kg/den: BSK5 8.3, CHSKcr 16.5, NL 7.6, Ncelk 1.51 a Pcelk 0.34 
 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:  
 
SO 100 Splašková kanalizace 
SO 101 Čerpací stanice na síti 
SO 102 Napojení pro kanalizační přípojky 
SO 103 Opravy komunikací a zpevněných ploch 
SO 104  Přeložky inženýrských sítí 
SO 105  Přípojka NN pro ČS 
 
SO 201  Příprava území pro ČOV a ZS 
SO 202 Biologická část ČOV 
SO 203 Propojovací potrubí a kabelové trasy 
SO 204 Příjezdová komunikace, zpevněné plochy 
SO 205 Terénní a sadové úpravy 
SO 206  Přípojka NN pro ČOV 
 
Provozní soubory: 
 
PS 100 Čerpací stanice 
PS 101  Motorové rozvody a ASŘTP pro ČS na síti 
PS 201 Čistírna odpadních vod 
PS 201  Motorové rozvody a ASŘTP pro ČOV 
PS 203  Přenos na dispečink 
PS 204 EZS 
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Navrhované limity vypouštěného znečištění jsou následující: 
 
MNOŽSTVÍ l/s m3/den m3/měsíc m3/rok 
prům. 0,32 27,40 305,00   
max. 3     10000 

 

ukazatel p   mg/l 
m   

mg/l t/rok 
BSK5 30 50 0,176 
NL 40 60 0,235 
CHSK-
Cr 

110 170 
0,786 

 
 Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby zpracované společností DUIS 

s.r.o., v srpnu 2019, č.zak. 1144, hl. projektant Ing. Igor Havlů, ČKAIT 1005184. 
 

2. K záměru stavby vodního díla bylo MěÚ Znojmo, odborem územního plánování a strategického 
rozvoje dne 25.10.2019 pod č.j. MUZN 111561/2019 vydáno závazné stanovisko dle § 96 b) 
stavebního zákona.  

3. Byla vydána tato kladná stanoviska dotčených orgánů: 
- Závazné stanovisko StÚ Vranov nad Dyjí  č.j. UMVND 1862/2019 z 4.11.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 126848/2019 z 7.12.2019 
- Závazné stanovisko StÚ Vranov nad Dyjí  č.j. UMVND 1901/2019 z 7.11.2019 
- Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j MUZN 12700/2019 z 8.11.2018 
- Závazné stanovisko HZS JmK ev.č. HSBM-10-138-1/7-POKŘ-2019 z 11.10.2019 
- Závazné stanovisko KHS JmK č.j. KHSJM 53635/2019/ZN/HOK z 22.10.2019 
- Stanovisko KÚ JmK, OŽP č.j. JMK 145580/2019 z 8.10.2019 
- Vyjádření KÚ JmK, OŽP č.j. JMK 147091/2019 z 14.10.2019 
- Vyjádření policie ČR , DI Znojmo č.j. KRPB-228718/ČJ-2019-061306 
- Vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 111162/2019 Za z 25.10.2019 
- Vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j MUZN 111095/2019 z 23.10.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany přírody č.j. MUZN 116699/2019  
 z 11.10.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 

120553/2019 z 22.10.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany ovzduší č.j. MUZN 127001/2019  
 z 8.11.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru územního plánování a strategického rozvoje č.j. 
 MUZN  111561/2019 ze dne 25.10.2019 
- Sdělení MěÚ Znojmo OŠKaPP č.j. MUZN 115012/2019 z 11.10.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 128347/2019 z 12.11.2019 
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy č.j. MUZN 127939/2019 z 11.11.2019 

 
4. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona 

takto: 
Obec Šafov – žadatel, vlastník dotčených a sousedních pozemků, dotčena stavbou a vypouštěním 
odpadních vod na svém území – v řízení zastupována společností  JANČÁLEK s.r.o. 
Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje – správce recipientu kanalizace 
Vlastníci a provozovatelé dotčené technické infrastruktury: Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., E.ON Distribuce, a.s. – v řízení zastupován společností E.ON Česká republika, s. r. o. 
Jihomoravský kraj – vlastník dotčeného pozemku – v řízení zastupován Správou a údržbou silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
Roman Dalík, Lenka Dalíková – vlastníci dotčeného pozemku 
Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19, 26, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 98, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 119, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 
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138, 141, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 
167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 219, 220, 
221, 222, 223, 230, 231, 374, 376, 377, 5318, 5587, 5590, 5591, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 
5818, 5866, 5878, 5883, 9/1, 16/1, 16/4, 108/1, 108/2, 108/3, 113/1, 113/2, 116/1, 116/2, 116/3, 
121/2, 121/3, 121/4, 131/1, 131/2, 133/1, 133/2, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 150/1, 163/1, 163/2, 
168/2, 168/3, 192/11, 192/12, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 193/10, 193/11, 
193/12, 193/13, 193/14, 193/16, 193/18, 193/2, 193/20, 193/22, 193/23, 193/24, 193/3, 193/4, 
200/1, 200/2, 200/3, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 204/1, 205/1, 205/2, 205/3, 206/1, 206/2, 206/4, 
206/5, 207/1, 207/3, 207/5, 207/6, 212/1, 212/2, 212/3, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 216/1, 216/2, 
217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 228/2, 228/3, 229/1, 232/2, 232/3, 233/7, 233/8, 5586/1, 5586/2, 56/10, 
56/11, 56/12, 56/13, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/27, 
56/28, 56/29, 56/3, 56/30, 56/31, 56/32, 56/33, 56/34, 56/36, 56/37, 56/38, 56/4, 56/42, 56/46, 
56/49, 56/5, 56/54, 56/59, 56/6, 56/65, 56/66, 56/67, 56/69, 56/7, 56/70, 56/71, 56/74, 56/75, 
56/76, 56/77, 56/8, 56/9, 5879/2, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 78/1, 80/1, 80/13, 80/6, 80/7, 81/1, 
81/14, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 84/1, 84/2, 92/1, 93/1, 95/1, 95/2, 95/3, 95/5, 97/1, 97/2 k.ú. Šafov. 

5. Vlastnictví pozemků, na kterých má být stavba realizována bylo ověřeno dle výpisu z katastru 
nemovitostí. Pozemky jsou většinou ve vlastnictví stavebníka, část pozemků je ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje a pana Romana Dalíka a paní Lenky Dalíkové. Právo provést stavbu na 
dotčených pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka bylo doloženo ve smyslu § § 184a 
stavebního zákona souhlasem jejich vlastníků vyznačeným na situačním výkresu stavby. 

6. Před vydáním rozhodnutí byla dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. K podkladům rozhodnutí 
se ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil. 

7. Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, 
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska  
a připomínky.  

 Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky 
na výstavbu vodních děl podle vyh. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.  

 V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky proti vydání společného povolení  
k umístění a zřízení souboru staveb. Podmínky pro provedení a užívání stavby uvedené ve 
stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

 
 Podle stanoviska správce povodí (Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-47713/2019/5203/Ou z 1.11.2019)  

z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje 
je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického 
stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického  stavu  
a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého 
stavu/potenciálu. 

 Správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu 
nebude mít vliv na stav vodního útvaru.  

  
 Rozsah ukazatelů a emisní limity vypouštěného znečištění byly stanoveny dle předloženého 

návrhu. Žadatelem navrhované emisní limity jsou v souladu s přílohou č.1 nařízení vlády č. 
401/2015 Sb. pro velikost zdroje znečištění  do 500 EO i v souladu s přílohou č. 7  tohoto nařízení 
vlády pro velikost zdroje znečištění do 500 EO, určující emisní limity dosažitelné při použití 
nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. Takto navržené limity jsou 
nejpřísnějšími emisními limity, které může vodoprávní úřad stanovit, proto bylo návrhu vyhověno. 

 
 Zkušební provoz v délce trvání 12 měsíců byl stanoven z důvodu nutnosti ověřit účinnost 

technologie čištění odpadních vod v letním i zimním období a rovněž s ohledem na předpokládaní 
postupné připojování jednotlivých nemovitostí. 

 Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod byla stanovena dle nádrhu žadatele na dobu 5 
let po zahájení trvalého provozu s prodloužením o 1 rok předepsaného zkušebního provozu. 
Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 



rozhodnutí č.j. MUZN 144195/2019 ze dne 30.12.2019 

 11  

  

Poučení stavebníka: stavebník je podle ust. § 152 odst. 3 a 4 stavebního zákona § 15 odst. 4)  
a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen: 
 
1) Oznámit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem 

termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 
2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 
3) Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, předloží žadatel povolení k provozování 

dokončené stavby dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb. 
4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je 

stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor 
projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

5) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém 
nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení 
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, buď přímo, nebo prostřednictvím obce,  
v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.  

 
Poučení účastníků 

  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se 
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 
řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným 
u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč 
byl uhrazen dne 22.11.2019. 

 
 

          Mgr. Šárka Křupalová v.r 
Zástupce vedoucího odboru ŽP 

Městského úřadu Znojmo 
 

Ing. Jana Stará 
vedoucí odboru životního prostředí 

Městského úřadu Znojmo 
  

Datum vyvěšení:       Datum sejmutí: 
 
 
 
 



rozhodnutí č.j. MUZN 144195/2019 ze dne 30.12.2019 

 12  

  

Přílohy pro stavebníka: 
Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
1. Obec Šafov  - doručováno zástupci -  JANČÁLEK s.r.o., IDDS: gg5df9j 
2. Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn 
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
4. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
5. Jihomoravský kraj – doručováno zástupci - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 
6. Roman Dalík, Šafov 37, 67106 Šafov 
7. Lenka Dalíková, Šafov 37, 67106 Šafov 

 
účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou 
vyhláškou: 
Vlastníci sousedních pozemků parc.č. 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19, 26, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 98, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 119, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 
141, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 219, 220, 221, 
222, 223, 230, 231, 374, 376, 377, 5318,  5587, 5590, 5591, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5818, 
5866, 5878, 5883, 9/1, 16/1, 16/4, 108/1, 108/2, 108/3, 113/1, 113/2, 116/1, 116/2, 116/3, 121/2, 
121/3, 121/4, 131/1, 131/2, 133/1, 133/2, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 150/1, 163/1, 163/2, 168/2, 
168/3, 192/11, 192/12, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 193/10, 193/11, 193/12, 
193/13, 193/14, 193/16, 193/18, 193/2, 193/20, 193/22, 193/23, 193/24, 193/3, 193/4, 200/1, 200/2, 
200/3, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 204/1, 205/1, 205/2, 205/3, 206/1, 206/2, 206/4, 206/5, 207/1, 
207/3, 207/5, 207/6, 212/1, 212/2, 212/3, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 
218/1, 218/2, 228/2, 228/3, 229/1, 232/2, 232/3, 233/7, 233/8, 5586/1, 5586/2, 56/10, 56/11, 56/12, 
56/13, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/27, 56/28, 56/29, 56/3, 
56/30, 56/31, 56/32, 56/33, 56/34, 56/36, 56/37, 56/38, 56/4, 56/42, 56/46, 56/49, 56/5, 56/54, 56/59, 
56/6, 56/65, 56/66, 56/67, 56/69, 56/7, 56/70, 56/71, 56/74, 56/75, 56/76, 56/77, 56/8, 56/9, 5879/2, 
62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 78/1, 80/1, 80/13, 80/6, 80/7, 81/1, 81/14, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 84/1, 
84/2, 92/1, 93/1, 95/1, 95/2, 95/3, 95/5, 97/1, 97/2 k.ú. Šafov. 
 
Dotčené orgány: 
8. Stavební úřad Městys Vranov nad Dyjí,  IDDS: 4ugbuf7 
9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv 
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 
11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, IDDs jydai6g 
12. MěÚ Znojmo - odbor školství, kultury a památkové péče,  Náměstí Armády 1213/8,  66902 

Znojmo 
13. MěÚ Znojmo, odbor dopravy,  nám. Armády 1213/8,  66902 Znojmo 
14. MěÚ Znojmo, odbor územního plánu a strategického rozvoje,  Obroková 2/10,  66902 Znojmo 
15. MěÚ Znojmo, odbor ŽP-orgán ochrany ovzduší,  nám. Armády 1213/8,  66902 Znojmo 
16. MěÚ Znojmo, OŽP - oddělení odpadového hospodářství,  nám. Armády 1213/8,  66901 Znojmo 
17. MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany přírody,  nám. Armády 1213/8,  66902 Znojmo 
18. Obecní úřad Šafov, IDDS: xy2bj88 s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na dobu 15 dnů 
 
Na vědomí: 
 
19. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
20. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm 
21. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, IDDS: 6umdzr3 


