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dle rozdělovníku 
 
 
 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ  
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ  

 
 
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální 
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,  

 
oznamuje 

 
v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, že dne 
23.02.2018 bylo na návrh žadatele, kterým je  
 
Obec Nesovice, IČ 00292141, se sídlem Nesovice 305, 683 33 Nesovice, 
 
ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení ve věci vydání 
stavebního povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona pro stavbu 
 

Splašková kanalizace v ulici Kout - Nesovice 
 
na pozemcích p. č. KN 1758/1 v k. ú. Nesovice, obci Nesovice, kraj Jihomoravský, vodní tok 
Hvězdlička (10197577), ČHP 4-15-03-0430-0-00 – Hvězdlička, oblast povodí Dyje, HGR 3230 
Středomoravské Karpaty, vodní útvar Hvězdlička od pramene po ústí do toku Litava (Cézava), 
orientační určení polohy, souřadnice X, Y: začátek kanalizační stoky (Š195x): X = 1169238.320, 
Y = 564375.390, konec kanalizační stoky (Š202): X =1169312.612, Y =564502.371. 
 
V rámci stavebního objektu SO 01 Splašková kanalizace dojde k vybudování nové stoky 
splaškové kanalizace „D-2-3-1“, která je navržena z potrubí PVC DN 250 SN 12 o celkové 
délce 168,11 m. Napojení stoky bude provedeno v blízkosti RD č. p. 117, v místě stávající revizní 
šachty 195x. Na stoce je vrženo celkem 7 nových revizních šachet (Š196 – Š202). 
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Stoka splaškové kanalizace v ulici Kout byla navržena z důvodu nevyhovujících parametrů 
stávající jednotné kanalizace. Stávající odlehčovací komora, která je součástí této kanalizace 
neplní požadované funkce, a proto bylo rozhodnuto o změně účelu stávající jednotné kanalizace 
na kanalizaci dešťovou a vybudování nové stoky splaškové kanalizace.  
 
Stávající jednotná kanalizace „D-2-3“ je v místě napojení vybudována z materiálu PP DN 250.  
Stávající revizní šachta Š195x bude nahrazena novou revizní šachtou se stejnými parametry 
a bude zrušeno její napojení na stávající odlehčovací komoru. Do této revizní šachty bude 
provedeno napojení navržené stoky splaškové kanalizace. Výstavba splaškové kanalizace bude 
po celé délce prováděna otevřeným výkopem v pozemku p. č. KN 1758/1. Výkop splaškové 
kanalizace bude křížit ochranná pásma stávajícího vodovodu, jednotné kanalizace, STL 
plynovodu, nadzemní telekomunikační vedení a nadzemní vedení NN. 
 
Účel užívání stavby: odvádění splaškových odpadních vod na ČOV 
 
Další podrobnosti jsou uvedeny v PD „Splašková kanalizace v ulici Kout – Nesovice“ – zpracovatel 
TRASKO, Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, vypracoval Ing. Michal Trněný, kontroloval Ing. Martin 
Fencl, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace 
stavby zdravotně technické, ČKAIT – 1005080, zak č. 12-05-17, z data 05/2017. 
 
Stavba byla umístěna rozhodnutím č. 45/2017, které vydal MÚ Bučovice, OŽP a SÚ, odd. 
stavebního úřadu pod  č. j. MUB/OSÚ-55270/2017 gal ze dne 27.12.2017, které nabylo právní 
moci ke dni 10.02.2018. 
 
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 
stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a současně stanovuje  
 

lhůtu 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 
 

ve které mohou účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy. Dotčené orgány uplatní svá 
závazná stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. 
důkazům nebude přihlédnuto.   
 
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Městském úřadě 
v Bučovicích, 3 patro, dveře č. 300, v úřední dny (pondělí a středa) od 08:00 h do 17:00 h, 
v ostatní dny po telefonické domluvě.  
 
Po stanovené lhůtě bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší 
správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po 3 dnech od uplynutí doby pro uplatnění námitek, 
aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání. 
 
Zároveň do doby vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro 
rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.  
 
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění 
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho 
nedílná součást. 
 
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo 
nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě viz § 114 odst. 1 stavebního zákona. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
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pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. 
 
K vodoprávnímu řízení bylo předloženo: 

 žádost o stavební povolení ze dne 23.02.2018; 

 PD „Splašková kanalizace v ulici Kout – Nesovice“ – zpracovatel TRASKO, Na Nouzce 
487/8, 682 01 Vyškov, vypracoval Ing. Michal Trněný, kontroloval Ing. Martin Fencl, 
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
specializace stavby zdravotně technické, ČKAIT – 1005080, zak č. 12-05-17, z data 
05/2017 – 2 x; 

 rozhodnutí č. 45/2017 o umístění stavby, vydané MÚ Bučovice, OŽP a SÚ – odd. 
stavebního úřadu pod č. j. MUB/OSÚ-55270/2017 gal ze dne 27.12.2017, které nabylo 
právní moci ke dni 10.02.2018. 

 vyjádření a stanoviska dotčených orgánů: 

 MěÚ Bučovice, OŽP a SÚ – č. j. MUB/OŽP-29754/2017 sp ze dne 25.07.2017; 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostřední – č. j. JMK 
108902/2017 ze dne 27.07.2017; 

 vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: 

 E.ON Česká republika, s.r.o. – zn. D8610-16190153 ze dne 28.06.2017 a souhlas 
s činností v OP – zn. J34768-16203878 ze dne 08.09.2017; 

 GasNet s. r. o. (zast. GridServices, s.r.o). – zn. 5001540393 ze dne 25.07.2017; 

 Obec Nesovice ze dne 16.08.2017; 

 CETIN, a.s. – č. j. 651935/2017 ze dne 27.06.2017; 

 Vodafone Czech Republic a.s. – zn. MW000006448347949 ze dne 27.06.2017; 

 T-Mobile Czech Republic a.s. – zn. E22622/17 ze dne 27.06.2017; 

 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. – zn. 2017-01896/20172005/TÚ/so ze dne 
27.06.2017; 

 Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje – zn. LCR952/003039/2017 ze dne 
28.06.2017; 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR – zn. 32/28.6/17-22200 ze dne 03.07.2017; 

 Povodí Moravy, s. p. – zn. PM038292/2017-203/Ko ze dne 14.07.2017; 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Katzerovi – přípojka); 

 informace o parcelách + katastrální mapa; 

 plán kontrolních prohlídek stavby. 
 

Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad 
postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, vodoprávní úřad 
v souladu s ust. § 144 správního řádu a § 112 stavebního zákona oznamuje zahájení 
vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou. 
 
 
 
(otisk razítka) 
 
 
 
 
Ing. Miloslav Babyrád v. r. 
vedoucí odboru 

 
Za správnost vyhotovení: Ing. Věra Veselá 
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Poplatek: 
Správní poplatek ve výši 3.000 Kč dle položky č. 18 bod 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., 
o  právních poplatcích bude uhrazen na pokladně MÚ Bučovice nebo bankovním převodem 
nejpozději před vydáním rozhodnutí. 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce (města Bučovice a obce Nesovice) 
nejméně po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž 
patnáctý den je považován za den doručení písemnosti. Na vyhlášce musí být označen orgán, 
který jej vyvěsil, doba vyvěšení, sejmutí a podpis oprávněné osoby. Po tomto označení bude 
oznámení předáno na MěÚ Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, vodoprávní 
úřad. 
 
 
Na úřední desce: 
Vyvěšeno dne: ………………………… Sejmuto dne: ………………………… 
 
 
V elektronické podobě: 
Zveřejněno dne: ………………………… Zveřejnění ukončeno dne: ………………………… 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a jeho zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup 
 

Rozdělovník 
 
Na vyvěšení po dobu 15 dnů (úřední deska, internet) 

 Městský úřad Bučovice, podatelna – zde 

 Obecní úřad Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice 
 
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou, DS): 

 Obec Nesovice, Nesovice č.p.305,  68333 Nesovice 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice 1 

 GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 

 Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č. p.1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové 8, Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 2 

 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská č. p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov  
 

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou): 
Osoby s vlastnickými právy a právy odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo 
stavbám, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (identifikace označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) – účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f):   
 

 sousední pozemky p. č.: st. 1/1, st. 3, st. 5/1, st. 5/2, st. 7/1, st. 9, st. 10, st. 11, st. 12, st.  3, 
st. 15, st. 146, st. 147, st. 151/1, st. 156/2, st. 156/3, st. 159/2, st. 172, KN 63, 69/1, 69/3, 
74/1, 74/2, 1620/1, 1736/2, 1755/5, 1758/12, 1778/1, 2090, 2151 v k. ú. Nesovice 
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 sousední stavby: Nesovice č. p. 28, č. p. 29, č. p. 30, č. p. 129, č. p. 51, č. p. 32, č. p. 33, 
č. p. 34, č. p. 119, č. p. 117, č. p. 120, č. p. 122, č. p. 9, č. p. 96, č. p. 322 a č. p. 140 

 
Na vědomí 
Odbor ŽP a SÚ – oddělení stavebního úřadu 
 
Spis OŽP-3741/2018-ves 
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