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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/71301-18/8741-2018/Zou    

   Dle rozdělovníku  

VYŘIZUJE: Bc. Marcela Zouharová       

TEL.: 544 121 128     

FAX:      

E-MAIL: marcela.zouharova@meuslavkov.cz    

     

DATUM: 13.08.2018    

U S N E S E N Í 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení 
životního prostředí (dále „MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP“), jako věcně příslušný podle ustanovení 
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(správní řád), dále jen („správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle a ustanovení § 15 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“) § 15 odst. 5 vodního zákona 
 

rozhodl 

v řízení vedeném ve věci žádosti 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 Zahrádkách; 
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, zahájeném dne 19.02.2018 takto: 
  

přerušuje 
řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu ve věci žádosti 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 Zahrádkách; 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 do stanovené lhůty tj. do 
13.09.2018  

V uvedené lhůtě tj. do 13.09.2018 byl účastník řízení, kterým je 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, vyzván k doplnění 
podkladů pro řízení vedené na základě podané žádosti dne 19.02.2018 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 Zahrádkách; kraj Jihomoravský, obec Hodějice, číslo hydrogeologického rajónu 3230                
– Středomoravské Karpaty – severní část, č.h.p. 4-15-03-060. Jedná se o následující podklady: 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK, k navrhovanému záměru 

 Vyjádření obce Hodějice k navrhovanému záměru 

Pokud nebudou podstatné nedostatky žádosti 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 Zahrádkách; 
kraj Jihomoravský, obec Hodějice, číslo hydrogeologického rajónu 3230 – Středomoravské Karpaty – severní 
část, č.h.p. 4-15-03-060 ve stanovené lhůtě tj. do 13.09.2018 odstraněny, MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, 
odd. ŽP, vodoprávní úřad toto řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaví. 
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Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
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 
 

Odůvodnění 

Dne 19.02.2018 podal 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 Zahrádkách; 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. 

V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že 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 Zahrádkách; kraj Jihomoravský, obec Hodějice, číslo hydrogeologického rajónu 3230 – Středomoravské 
Karpaty – severní část, č.h.p. 4-15-03-060 vyžaduje doplnit následující doklady: 

 Souhlas stavebního úřadu,  

 Plán kontrolních prohlídek stavby,  

 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy 

 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 Stanovisko Povodí Moravy s.p. 

 Orientační náklad na provedení stavby 

 Seznam pozemku určených pro stavbu a sousední pozemky 

Na základě výše uvedeného, MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, vodoprávní úřad vyzval usnesením 
(č.j. SU/34771-18/8741-2018/Zou, ze dne 19.03.2018), ve výrokové části  I. žadatele k doplnění podané 
žádosti ve stanovené lhůtě do 30.04..2018, lhůtu stanovil podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu a ve 
výrokové části II. usnesení (č.j. SU/34771-18/8741-2018/Zou, ze dne 19.03.2018) rozhodl o přerušení řízení 
dle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu do 31.05.2018. 

MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 
písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle 
ustanovení § 15 stavebního zákona a “) § 15 odst. 4 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 11 správního řádu po doplnění části podkladů oznámil zahájení vodoprávního řízení všem 
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy pozvánkou č.j. SU/67134-18/8741-2018/Zou ze 
dne 13.07.2018, kterou  bylo nařízeno ústní jednání a místní šetření na den 10.08.2018 veřejnou vyhláškou.  

K místnímu setření uskutečněného dne 10.08.2018 nebyly doloženy potřebné dokumenty a podklady 
(Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK k navrhovanému záměru a vyjádření obce Hodějice 
k navrhovanému záměru) pro vydání stavebního 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 Zahrádkách; 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 bylo do protokolu z místního šetření zapsáno přerušení řízení v dané věci         
a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti. 

Z důvodu, že při projednání na místě bylo vodoprávním úřadem zjištěno, že žádost není úplná, MěÚ Slavkov u 
Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, vodoprávní úřad vydal usnesení k doplnění podané žádosti 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 Zahrádkách; 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 pod č.j. SU/71303-18/8741-
2018/Zou, ze dne 13.08.2018, ve kterém stanovil lhůtu do 13.09.2018 podle ustanovení § 39 odst. 1 správního 
řádu. Dále MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, rozhodl usnesením pod č.j. SU/71301-18/8741-
2018/Zou, ze dne 13.08.2018 podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 64 odst. 1 písm. 
a) správního řádu o přerušení řízení. 

Dále MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, vodoprávní úřad uvedl, že pokud nebudou podstatné 
nedostatky podané žádosti věci žádosti 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 Zahrádkách; kraj 
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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 ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení vedené na základě žádosti podané dne 
19.02.2018 v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaví. 
 

Poučení účastníků 

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu do15 dnů ode 
dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odboru životního prostředí, Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, 
územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov      
u Brna. 
 

 
 

Ing. Andrea Večerková v.r.,  
vedoucí oddělení životního prostředí 
 
Vypraveno dne: 13.08.2018 
 

 
Toto usnesení 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 usnesení předáno na MěÚ Slavkov u Brna, oddělení životního 
prostředí, vodoprávní úřad. 
 

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

 
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 
Obec Hodějice, č.p. 41, 684 01 Hodějice – žádost o vyvěšení na úřední desce 15 dní  
Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna –  žádost o vyvěšení na úřední desce 15 
dní  
MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna (spis) 

 

otisk 
úředního 
razítka 
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