
 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, poskytl přípisem ze dne 6. 11. 
2015 žadateli tyto informace: 
 

1. Na které pozemky a v jakém množství (stačí přibližný odhad) byla deponována hlína 
z výkopových prací při výše uvedené rekonstrukci kanalizace. 

Zemina z výkopových prací  ze stavby vodního díla „Likvidace odpadních vod Dobrovolného 
svazku Ligary“ byla deponována na těchto pozemcích a v tomto rozsahu dle projektové 
dokumentace: 

 Stavba Hodějice - pozemky parc. č. 651 (cca 562 m2), 1071/1 (cca 126 m2 + 980 m2) 
katastrální úzení Hodějice. 

 Stavba Němčany -  pozemky parc. č.  85/2 (cca 585 m2), 5587 (cca 315 m2), 2226/4 (cca 
520 m2) katastrální území Němčany. 

 Stavba Křižanovice - pozemky parc. č.  6/4 (cca 715 m2), 198/1 a 198/2 (cca 425 m2) 
katastrální území Křižanovice. 

 Stavba Heršpice - pozemky parc. č.  401 (cca 154 m2), 402 (cca 3700 m2), 703 (cca 536 
m2), 242 (cca283 m2) katastrální území Heršpice. 

 Stavba Nížkovice - pozemky parc. č.  309 (cca 220 m2), 1376/1 (770 m2), 1366/15 (cca 
240 m2) katastrální území Nížkovice.   

 V průběhu stavby oznámila obec Nížkovice dne 08.04.2015 záměr realizace nové 
mezideponie na pozemcích parc. č. 719, 165, 1039/1 katastrální území Nížkovice.  

 
2. Šlo o mezideponie zeminy na pozemku p.č. 1039/1 v k.ú. Nížkovice a na pozemcích 

p.č. 794/1-2 a 795/1-3 v k.ú. Hodějice? 

Ano, šlo o mezideponii na pozemku parc. č. 1039/1 katastrální území Nížkovice, která byla 
oznámena dne 08.04.2015 obcí Nížkovice Městskému Slavkov u Brna, OŽP, vodoprávnímu 
úřadu jako nová mezideponie.  Pozemky parc. č. 794/1, 794/2, 794/1, 794/2, 794/3 katastrální 
území Hodějice nebyly vedeny jako povolené mezideponie. 

 
3. Žádáme o informace, zda tyto mezideponie jsou v souladu se stavebním zákonem, 

a o zaslání stavebních povolení pro tyto mezideponie, případně pro další 
mezideponie, pokud nějaké byly použity. 

Mezideponie byly povoleny v rámci stavby vodního díla „Likvidace odpadních vod 
Dobrovolného svazku Ligary“ rozhodnutím vydaném Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor 
životního prostředí, vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/6055-12/1469-2012/Več ze dne 
29.05.2013, na základě kterého byla ověřena projektová dokumentace stavby včetně části 
projektové dokumentace „Zásady organizace výstavby“ příloha č. E (mezideponie uvedené 
v bodě 1.) Výše citované stavební povolení zasíláme v příloze včetně opravného 
rozhodnutí  vydaného Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, 
vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/12378-13/1469-2012/Več ze dne 11.06.2013.   

 

 

Dále byly žadateli poskytnuty tyto dokumenty: 

 rozhodnutí vydané Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, 
vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/6055-12/1469-2012/Več ze dne 29.05.2013 

 opravného rozhodnutí  vydané Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor životního 
prostředí, vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/12378-13/1469-2012/Več ze dne 11.06.2013 

(přičemž zde uvádí v souladu s ust. § odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tyto 
doprovodné údaje). 
 

 
 


