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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/67134-18/8741-2018/Zou    

   Dle rozdělovníku  

VYŘIZUJE: Bc. Marcela Zouharová       

TEL.: 544 121 128     

FAX:      

E-MAIL: marcela.zouharova@meuslavkov.cz    

     

DATUM: 13.07.2018    

 
 

OZNÁMENÍ  

ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ  

PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Dne 19.02.2018 podal pan Milan Lokaj, Zlatá Hora 1467, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 66578591, kterého na 
základě plné moci ze dne 04.01.2017 zastupuje Ing. Radim Fišer, Hybešova 588, 666 01 Tišnov, narozen 
13.01.1961 MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, vodoprávnímu úřadu žádost o stavební povolení k vodním 
dílům „SO 103 Vodovod“ a „SO 104 Kanalizace“ na pozemcích parc. č. 742/14, 742/9, 730/1, k.ú. Hodějice, pro 
výstavbu RD v Zahrádách; kraj Jihomoravský, obec Hodějice, číslo hydrogeologického rajónu 3230 – 
Středomoravské Karpaty – severní část, č.h.p.  4-15-03-060, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené 
v souřadnicovém systému S-JTSK): X_ 1169311.01, Y_ 576552.14. Tímto dnem bylo ve věci zahájeno řízení. 

MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, jako 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“)  
 

oznamuje 

podle ustanovení §115 vodního zákona, ust. §115 stavebního zákona a ust. § 44 odst. 1 a § 49 správního řádu 
zahájení řízení ve shora uvedené věci všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy                         
a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den  

 

pátek 10.08.2018, v 09:00 hod. 

se srazem účastníků na pozemku parc.č. 742/14, k.ú. Hodějice 

Žadatel nejpozději k místnímu šetření na místě stavby doloží: 

 Závazná stanovisko Krajské hygienické stanice JmK k navrženému záměru 

 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy E.ON k navrženému záměru 

 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví obce Hodějice parc.č. 742/9 a 730/1 
Účelem výstavby je prodloužení vodovodu, který je navržen z trub PE – HD SDR 17 DN80 v délce 146,7 m 
s napojením na veřejný řad „1-8-1“ – DN 80 v obci Hodějice, splaškové kanalizace, navrženou z trub PP SN10 DN 
250 v délce 139,6 m ve sklonu dle podélného profilu. Napojení na veřejnou kanalizaci bude šachtě B 63, která je 
současné době koncová.  Dále je navržena výstavba dešťové kanalizace z trub PP SN10 DN 250 v délce 176,90 
m. Na kanalizace před zaústěním bude do trasy kanalizace vložena retenční podzemní nádrž vybavená 
přítokovou a odtokovou šachtou, na odtoku s regulací odtoku na hodnotu 4,8 l/s. 
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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: 

 Projektová dokumentace „Hodějice – výstavba RD v Zahradách“, kterou vypracovala Ing. Hana Maršálková, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003276, z data leden 2018. 

 Stanovisko správce povodí, Povodí Moravy s.p., značka PM-8467/2018/5203/Vrab, z data 26.06.2018 

 Územní rozhodnutí MěÚ Slavkov u Brna, č.j. SU/15499-17/4603-2017/BOH, vydal MěÚ Slavkov u Brna, 
OSÚPŽP, z data 25.10.2017 

 Informace o pozemku – stavební, z data 22.02.2018 

 Informace o pozemku – sousední, z data 22.02.2018 

 Plná moc z data 04.01.2017 

 Plán kontrolních prohlídek, z data 23.05.2018 

 Souhlas dle § 15 stavebního zákona, MěÚ Slavkov u Brna, č.j. SU/10303-18/4603-2017/BOH, z data 18.01.2018 

 Stanovisko Police ČR, č.j. KRPB-287695-6/ČJ-2017-061206-POK, z data 29.01.2018 

 Vyjádření dobrovolný svazek Ligary, značka LIG-89/2018-Zeig, z data 25.04.2018 

 Závazná stanovisko Hasičský záchranný sbor JmK, ev.č. HSBM-8-80-1/6-POKŘ-2018, z data 15.05.2018 

 Vyjádření Vodafone Czech Republic, značka 180404-104376041, z data 04.04.2018 

 Stanovisko QUANTUM, č.j. 23/JF/2017, z data 19.01.2017 

 Vyjádření T-mobile Czech Republic, značka E02588/17, z data 21.01.2017 

 Vyjádření INSTA, značka 81515/S/1/17, z data 02.02.2017 

 Vyjádření CETIN, č.j. 516226/17, z data 21.01.2017 

 Souhlas se stavbou v ochranném pásmu E.ON, značka T13819-16170375, z data 20.03.2017 

 Vyjádření k PD Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., pod značkou 2017-01485/20171378/TÚ/so, ze dne 
16.05.2017 

 

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.  
 
Zatím 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.  
Připomínky a námitky k projednávané záležitosti mohou podat nejpozději do skončení ústního jednání. Na 
námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 
vodního zákona, brát zřetel. 

Zdejší správní orgán předpokládá, že shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve shora uvedené věci ukončí po 
skončení ústního jednání a místního šetření. Po této lhůtě budou kompletní doklady k dispozici všem účastníkům 
řízení k nahlédnutí v termínu 15 dnů.  

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.  

 

 
 
 
 
 
 
Bc. Marcela Zouharová v.r.,  
referent oddělení životního prostředí 

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 ve stanovené době (do 10 dnů po obdržení 
oznámení) 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 8741. 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce (města Slavkov u Brna a obce Hodějice) 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. 

 
otisk razítka 
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Vyvěšeno dne:....................                                                              Sejmuto dne:……………….. 

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

 
 
Rozdělovník: 
Účastníci vodoprávní řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Milan Lokaj, Zlatá Hora 1467, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 66578591, kterého na základě plné moci zde dne 
04.01.2017 zastupuje Ing. Radim Fišer, Hybešova 588, 666 01 Tišnov 
 
Účastníci vodoprávní řízení dle § 27 odst. 2 písm. správního řádu (veřejnou vyhláškou): 
Obec Hodějice, č.p. 41, 684 01 Hodějice 
Dobrovolný svazek obcí Ligary, Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna 
Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
E.ON servisní s.r.o., F.A., Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
QUANTUM a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 
Vlastnící pozemků: 
parc.č.: 742/14, 742/9, 730/1, 408, 597/5, 597/6, 598/1, 599, 601, 603, 604, 605, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 
606/5, 607, 723/1, 730, 730/2, 731/1, 732/8, 732/19, 733, 734/1, 735, 736, 737/3, 738, 739, 740, 742/2, 742/4,  
742/5, 742/6, 742/7, 742/8, 742/9, 746/1, 742/3, , 742/13, 742/14, 742/15, 742/16, 742/17, 742/18, 742/19 v k.ú. 
Hodějice 
 
Dotčené orgány státní správy (doporučeně): 
Hasičský záchranný sbor JmK, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov 
Krajské ředitelství policie JmK, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov 
MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna  

   Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, 60200 Brno  
 
Na vědomí (doporučeně): 
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
 
 
MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna (spis) 
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