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MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA 
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 
 

   

VÁŠ DOPIS ZN.:     

ZE DNE:     

ČJ.: SU/72725-17/15808-2017/Ves    

   Dle rozdělovníku  

VYŘIZUJE: Ing. Jana Veselá    

TEL.: 544 121 128    

FAX:     

E-MAIL: jana.vesela@meuslavkov.cz    

     

DATUM: 22.11.2017    

 
 

O Z N Á M E N Í 

 

ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ  

PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Dne 20.10.2017 podala Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, 684 01 Vážany nad Litavou, IČ 
00368725, kterou na základě plné moci, ze dne 01.03.2017 zastupuje společnost Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 
3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 04223721 na Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního 
plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí (dále jen „MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP“), 
vodoprávnímu úřadu žádost o stavební povolení k vodnímu dílu stavební objekty „Vážany nad Litavou – IS 
k RD; SO 01 – kanalizace, SO 02 - vodovod“, kraj Jihomoravský, obec Vážany nad Litavou, pozemky parc. č. 4/1, 
11/4, 623/1, 1033/25, 1033/26, k.ú. Vážany nad Litavou, číslo hydrogeologického rajonu 3230 – Vyškovská brána, 
č.h.p. 4-15-03-066, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): SO 01 – 
kanalizace: začátek X_581033.3768; Y_1169964.8979 konec: X_581219.0648; Y_1170088.7294. SO 02 vodovod: 
začátek X_581030.3379; Y_1169961.5353 konec X_581223.2997; Y_1170088.1988. Tímto dnem bylo ve věci 
zahájeno řízení. 

Na základě výše uvedeného MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dále jako příslušný speciální stavební 
úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále dle § 15 odstavec 4 
vodního zákona 
 

oznamuje 

podle ustanovení § 44 odst. 1 a následující správního řádu a ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 115 

a následující stavebního zákona zahájení řízení a shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci 
žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu „Vážany nad Litavou – IS k RD; SO 01 – kanalizace, SO 02 - 
vodovod“, kraj Jihomoravský, obec Vážany nad Litavou, pozemky parc. č. 4/1, 11/4, 623/1, 1033/25, 1033/26, k.ú. 
Vážany nad Litavou, číslo hydrogeologického rajonu 3230 – Vyškovská brána, č.h.p. 4-15-03-066, orientační určení 
polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): SO 01 – kanalizace: začátek X_581033.3768; 
Y_1169964.8979 konec: X_581219.0648; Y_1170088.7294. SO 02 vodovod: začátek X_581030.3379; 
Y_1169961.5353 konec X_581223.2997; Y_1170088.1988.   

Účelem stavby je vybudování technické infrastruktury pro výstavbu nových rodinných. V rámci realizace záměru 
dojde k vybudování jednotné gravitační stoky (SO 01 – kanalizace) „A“ v délce 263,06 m, z potrubí PVC DN 300 mm 
SN8. Dále bude nově vybudován vodovodní řad (SO 02 – vodovod) „1-3-1“ o délce 270,09 m, z potrubí PE 100 + 
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90/5.4 mm SDR 17 a vodovodní řad „1-3-1-1“ o délce 218, 94 m, z potrubí PE100 + 90/5.4 mm SDR17. V rámci 
stavby budou instalovány 3 ks podzemního hydrantu. Tyto hydranty nebudou sloužit k protipožárnímu zabezpečení 
obce, ale k odvzdušnění a odkalení řešených vodovodních řadu. 

Účastníci řízení mají ve smyslu odst. 3 § 36 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho 
podkladům. Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí tvoří: 

 Plán kontrolních prohlídek – postup stavebních prací 

 Geometrický plán pro rozdělení pozemku, ověřil Ing. Jiří Blahynka, úředně oprávněný zeměměřičský 
inženýr č. 190/95, ze dne 05.06.2017 

 Výpis z katastru nemovitostí – informace o pozemcích 

 Veřejná vyhláška  - územní rozhodnutí č. 169/2017, vydal MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP pod č.j. 
SU/25434-17/7116-2017/Vod, ze dne 06.09.2017 

 Veřejná vyhláška – opravné rozhodnutí č. /2017, č.j. SU/51669-17/7116-2017/Vod, ze dne 20.09.2017 

 Plná moc – zmocnitel Obec Vážany nad Litavou zmocněnec Modrý Projekt s.r.o., ze dne 01.03.2017 

 Koordinované stanovisko k dokumentaci pro územní řízení, vydal MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. 
ŽP pod č.j. SU/8006-17/127-2017/KAM/201, ze dne 28.03.2017 

 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy, vydal E.ON Servisní, s.r.o. pod značkou D8610-
16166763, ze dne 01.03.2017 

 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy, vydal E.ON Servisní, s.r.o. pod značkou D8610-
16206921, ze dne 02.10.2017 

 Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, vydal E.ON Servisní, 
s.r.o., zn. J34768-16191058 ze dne 30.06.2017  

 Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízeni, vydala společnost GridServices, s.r.o. pod značkou 
5001517578, ze dne 23.05.2017 

 Stanovisko k povolení stavby SO 01 kanalizace a SO 02 vodovod, Vážany nad Litavou, vydala společnost 
Gridservices, s.r.o. pod značkou 5001560777, ze dne 28.08.2017 

 Vyjádření o existenci síťě elektronických komunikaci, vydala společnost CETIN, a.s. pod. č.j. 681483/17 ze 
dne 03.08.2017 

 Souhlas dle § 15, vydal MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, č.j. SU/65547-17/7116-2017/Vod, ze dne 
06.11.2017 

 Vyjádření k PD, vydal VAK Vyškov, a.s. pod značkou 2017-02407/20172593/TÚ/so, ze dne 11.09.2017 

 Závazné stanovisko k PD, vydala sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany pod sp.zn. 
73090/2017-8201-OÚZ-BR, ze dne 07.03.2017 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, č.j. KHSJM 50922/2017/VY/HOK ze dne 13.09.2017 

 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, ev.č. HSBM-8-102-3/6-POKŘ-2017, ze dne 
27.03.2017 

 Závazné stanovisko vydal MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, č.j. SU/24430-17/5973-2017/Ves, ze 
dne 21.06.2017 

 Požárně bezpečnostní řešení, vypracoval Rostislav Ryšavý, autorizovaný technik pro požární bezpečnost 
staveb, ČKAIT 1003686, z data únor 2017 

 Stanovisko správce povodí a správce VVT Litava, Povodí Moravy, s.p., zn. PMO13221/2017-203/Je, ze 
dne 31.03.2017 

 Stanovisko k PD, vydalo Krajské ředitelství policie JMK pod. č.j. KRPB-71740-5/ČJ-2017-061206-POK, ze 
dne 25.05.2017 

 Vyjádření k PD, vydala INSTA CZ s.r.o., pod značkou 81502/S/6/17, zde dne 16.06.2017 

 Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, vydala společnost VIVO CONNECTION spol. s.r.o., 
č.j. 1511/Br/2017, ze dne 02.04.2017 

 Vyjádření IS k RD, vydalo NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 064170010, zde dne 10.03.2017 

 Sdělení k žádosti, vydala Obec Vážany nad Litavou, č.j. SU/25434-17, zde dne 10.07.2017 

 Projektová dokumentace „Vážany nad Litavou – IS k RD; SO 01 – kanalizace a SO 02 – vodovod“, kterou 
vypracoval Ing. Jakub Luňák, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, specializace stavby zdravotně technické, ČKAIT – 1004803, z data červenec 2017 

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu ustanovení § 36, § 37 a § 38 správního 
řádu, zejména mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. 

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

Shromážděné podklady pro rozhodnutí ve věci jsou účastníkům řízení k dispozici do vydání rozhodnutí ve věci na 
MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, Palackého nám. 65, v kanceláři vodoprávního úřadu v pondělí a ve 
středu od 8:00 do 17:00 hodin, nebo v jiné dny v týdnu po předchozí domluvě.  

Zdejší správní orgán předpokládá, že shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve shora uvedené věci ukončí 
k datu do 10 dnů od obdržení oznámení, poté budou kompletní podklady k nahlédnutí ve lhůtě 5 dnů. Po 
uplynutí této lhůty vydá MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, vodoprávní úřad rozhodnutí ve věci tak, aby 
mohly být dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání. 
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Od ústního jednání a místního šetření vodoprávní úřad dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil, 
jelikož jsou mu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení a pro stanovení 
podmínek stavby. 

Jedná se o stavbu liniovou s velkým počtem účastníků řízení, proto vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 25 
odst. 1 a ustanovením § 144 odst. 1 správního řádu oznamuje zahájení vodoprávního řízení formou veřejné 
vyhlášky.  

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Veselá, v.r. 
referent oddělení životního prostředí 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce (města Slavkov u Brna a obce Vážany nad Litavou) 
nejméně po dobu 15 dnů. Na vyhlášce musí být označen orgán, který jej vyvěsil, doba vyvěšení, sejmutí a podpis 
oprávněné osoby. Po tomto označení bude oznámení předáno na MěÚ Slavkov u Brna, oddělení životního 
prostředí, vodoprávní úřad. 
 

Vyvěšeno dne:....................                                                              Sejmuto dne:……………….. 

 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ……………... 
 

Poučení pro žadatele – správní poplatek: 
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších úprav a právních 
předpisů stanovený podle položky 18 bod 1. Písm. h) ve výši 3000 Kč (lze uhradit osobně v kanceláři vodoprávního 
úřadu MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, nebo převodem na účet č. 19-729731/0100, variabilní symbol 
13613, specifický symbol 15808, a to do 10 dnů od obdržení oznámení). 

 
Rozdělovník: 
Účastníci vodoprávní řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č. 125, Vážany nad Litavou 684 01-vyvěšení na úřední desce 
Účastníci vodoprávní řízení dle § 27 odst. 2 písm. správního řádu (veřejnou vyhláškou): 
Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č. 125, Vážany nad Litavou 684 01 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 
E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, 77200 Olomouc 
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 
VIVO CONNECTION, spol., Nádražní 1178/7, Šlapanice 664 51 
Vlastníci pozemků parc.č. k.ú. Vážany nad Litavou: 
2,3,4/3,5,6,7,8,9/1,9/2,10/7,11/4,11/7,600,617,618,623/1,624,1030,4/1,11/6,11/9,11/10,11/11,12,30/1,30/3,42,47,48,
50/1,50/4,50/2,54,64,67,70,73,76,78,80,82,83,87,88,89,90,91,92,93/1,93/3,94,95,623/1,623/2,624,625,626,627,628,
629,630,631,632,633,634,635,636,637/1,637/2,638/9,638/17,638/23,638/24,638/25,638/26,638/36,638/41,638/78,6
38/80,653,2057,2125,2129,2130,1030,1031,1032,1033/26,1033/7,1033/24,1033/25,1033/27,1100 k.ú. Vážany nad 
Litavou 
Dotčené orgány státní správy (doporučeně) 
Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, 60200 Brno  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Hasičská 425/2, 68201 Vyškov 
MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna  
Krajské ředitelství policie JMK, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov  
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Na vědomí (doporučeně): 
Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna – vyvěšení na úřední desce 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno  
 
 

 

 

 
otisk razítka 
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