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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

 
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,  

 
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 

Obec Nesovice, IČ 00292141, se sídlem Nesovice 305, 683 33 Nesovice, 

vydává stavební povolení 

 
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby 
vodního díla: 
 

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. 
 
Údaje o povolované stavbě vodního díla: SO 01 – Splašková kanalizace 
Kanalizační soustava                                   kanalizace pro veřejnou potřebu              
Charakter kanalizační soustavy                   oddílná, pouze splašková  
Druh stokové sítě                                          gravitační 
Celková délka stok                                      168,11 m  
Materiál                                                       PVC 
Nejmenší jmenovitá světlost stoky              250 mm    
Největší jmenovitá světlost stoky                250 mm  
Počet revizních šachet 7 ks 
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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). 
 
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 
 
Přímé 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 
 
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. 
 
Pro provedení stavby vodního díla podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 
stavebního zákona stanovuje tyto podmínky: 

1.   Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 
úřadem „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. Změny stavby před jejím dokončením lze provést pouze na základě samostatného 
povolení zdejšího vodoprávního úřadu, jakožto speciálního stavebního úřadu pro vodní 
díla. 

2. Před zahájením zemních prací je investor povinen si ověřit existenci cizích nadzemních 
i podzemních vedení na staveništi a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny 
podle pokynů správců dotčených zařízení a dle příslušné platné prostorové normy (ČSN 
73 6005). Před započetím zemních práci je investor dále povinen zajistit vytyčení 
prostorových poloh stavby oprávněnou osobou. 

3. Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu MÚ Bučovice, OŽP a SÚ nejpozději 
7 dní před započetím prací termín zahájení stavby, název a sídlo oprávněné firmy, 
která bude stavbu vodního díla provádět. 

4. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. 
stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání. Narušené povrchy budou po 
provedení prací uvedeny do původního stavu. 

5. Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta do 31.12.2019. Ve stejné lhůtě bude požádáno 
o kolaudační souhlas. 

6. Kontrolní prohlídka stavby vodního díla bude provedena jako závěrečná kontrolní 
prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu. 

7. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat 
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náležitosti a doklady dle ust. § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu v platném znění a musí být doložena doklady předepsanými v ust. § 18i vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Bez 
kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat. 

8. Nejpozději k návrhu na vydání kolaudačního souhlasu je investor povinen doložit též 
doklad o zajištění provozování stavby provozovatelem s příslušnou koncesí viz ust. 
§ 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

9. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby (před záhozem potrubí) souborné zpracování 
geodetických prací a zaměření stavby (včetně jejich podzemních částí) úředně 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, 
dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy nejpozději na závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

10. Toto povolení zanikne, jestliže oprávněný nepřikročí k jeho provedení do dvou let od vydání 
povolení. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. 

11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti obsažené 
v těchto vyjádřeních či stanoviscích: 

• Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. – zn. 2017-01896/20172005/TÚ/so ze dne 
27.06.2017, a to: 
Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Nesovice v lokalitě stavby je k dnešnímu dni 
v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. Budou prováděny výkopové a 
stavební práce v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a objekty na 
vodovodu pro veřejnou potřebu. Dojde k souběhu a křížení nového splaškového 
kanalizačního řadu s vodovodem pro veřejnou potřebu. S realizací stavebního objektu 
souhlasíme s těmito podmínkami: 
Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou 
potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšení opatrnosti, 
aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení. 
Při křížení nebo souběhu splaškové kanalizaci s vodovodem pro veřejnou potřebu 
dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. 
Investor, příp. dodavatel stavby přizve provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. 
(str. 03 – ČOV Slavkov u Brna), ke kontrole: 
a) provádění stavby v blízkosti vodovodu pro veřejnou potřebu 
b) křížení a souběhu kanalizačního řadu s vodovodem pro veřejnou potřebu a to 
nejpozději před zásypem výkopu. 
O kontrole bude pracovníkem provozního střediska VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden 
zápis do stavebního deníku. 
Zákres stávajících inž. sítí a objektů, v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, 
a.s. je v projektové dokumentaci pouze orientační. Z tohoto důvodu je nutno min. 7 dní 
před zahájením stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s. vytýčení 
vodovodních řadů. 
 

• Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje – zn. LCR952/003039/2017 ze dne 
28.06.2017, a to: 
Během celé stavby i následujícího provozování nesmí dojít ke zhoršení kvality 
povrchových nebo podzemních vod a ohrožení jejich jakosti, a to zejména nedovoleným 
nakládáním se závadnými látkami (ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími 
škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám). Dále nesmí dojít ani ke 
zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 
Stavební materiál, vzniklé odpady, ani zemina z výkopu nesmí být umisťována do 
průtočného profilu vodního koryta a na břehové hrany v 6 m ochranném pásmu vodních 
toků (na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být 
zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryt 
vodních toků.  

• MěÚ Bučovice, OŽP a SÚ – č. j. MUB/OŽP-29754/2017 sp ze dne 25.07.2017, a to: 
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Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy 
do 10 dnů od ukončení prací a to orgánu odpadového hospodářství OŽP MěÚ Bučovice. 
Poté bude dáno stavebnímu úřadu na vědomí, že může přistoupit ke kolaudaci. 
 

• GasNet s. r. o. (zast. GridServices, s.r.o). – zn. 5001540393 ze dne 25.07.2017, a to: 
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotčení STL plynárenského zařízení. Pro realizaci 
stavby stanovujeme tyto podmínky:  
Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí výt v souladu s ČSN 73 60 05, 
tab. 1a2. 
Kanalizační potrubí bude uloženo pod STL plynovodem nebo přípojkou. 
Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního 
vodiče. 
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského 
zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem 
stavby. 
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení 
jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná 
plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti 

prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, 
pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnosti a spolehlivost plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených 
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, 
považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za 
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby 
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko 
k této změně. 

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení 
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede 
příslušná provozní oblast. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné 
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést 
stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní 
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma 
a těmito podmínkami. 

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení 
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při 
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 
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9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození 
plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního 
vodiče, výstražné fólie atd.). 

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených prostavění činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje 
i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude 
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení 
a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během 
výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

11) Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 
702 04. 

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 
a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynů (HUP) na odběrném plynovém zařízení 
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 

přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě 
přejezdu plynárenského zařízení. 
 

• 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: 
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN a nadzemní 
vedení NN. E.ON Česká republika, s.r.o. jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění 
těchto podmínek: 

 v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci 
uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod 
písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost 
provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět 
činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 

 zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém 
území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře 
viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu 
trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, 
aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

 výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo 
k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak 
ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. 

 objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že 
nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je 
investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na 
určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů 
zaměstnance E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). 
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 provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním 
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 
provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

 vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo 
k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražními 
tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Dalším podmínky pro 
zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

 vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným 
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. 

 přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. 
O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při 
nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na 
náklady investora stavby. 

 po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 
3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 
61 936-1. 

 v projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve 
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD 
a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 28.06.2017,  

 veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, 
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou 
Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební 
činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude pře jejím zahájením 
konzultována s útvarem Správa sítě VVN: Stavební činnost v OP sdělovacího 
podzemního vedení bude knutována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě. 

 veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům 
v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení 
a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce 
s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu 
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. 

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních 
předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací. 
 

• CETIN, a.s. – č. j. 651935/2017 ze dne 27.06.2017, a to: 
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
 

Odůvodnění 

 
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí obdržel dne 23.02.2018 od stavebníka tj. Obec 
Nesovice, IČ 00292141, se sídlem Nesovice 305, 683 33 Nesovice, žádost o stavební povolení 
k provedení stavby vodního díla 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. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
vodoprávní řízení. 
 
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to: 
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 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; 

 souhlas  § 15 odst. 2 stavebního zákona – vydal MěÚ Bučovice, OŽP a SÚ, odd. 
stavebního úřadu pod č. j. MUB/OSÚ-14104/2018 gal ze dne 16.03.2018; 

 doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 11.04.2018. 
 

Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil 
vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným 
orgánům přípisem ze dne 07.03.2018 pod č. j. MUB/OŽP-12714/2018 ves. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, vodoprávní úřad v souladu s ust. § 144 
správního řádu oznámil zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou. Jelikož byly 
vodoprávnímu úřadu dobře známy vodohospodářské poměry v předmětné záležitosti a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení, upustil od ústního jednání a místního šetření 
a stanovil v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního 
zákona lhůtu 10 dnů pro účastníky řízení a dotčené orgány k uplatnění námitek, připomínek 
a závazných stanovisek s upozorněním, že k později uplatněným námitkám a závazným 
stanoviskům nebude přihlédnuto.  Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského 
úřadu Bučovice a Obecního úřadu Nesovice i na jejich elektronické úřední desce.  V  oznámení 
o zahájení řízení byli účastníci seznámeni s rozsahem stavby dle předložené projektové 
dokumentace. 
 
Během celého vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky. Dle ustanovení 
§ 36 odst. 3 správního řádu byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro 
vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení. 
  
UPOZORNĚNÍ: 
Dále vodoprávní úřad informuje žadatele, že je potřeba při realizaci stavby dodržet 
povinnosti stanovené zákonem, zejména:  
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 při provádění stavby je nutno dodržet veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi;  

 práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivých vodám, např. ze 
stavebních mechanismů;  

 s veškerými odpady, které budou vznikat stavební a provozní činností, musí být nakládáno 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů k jeho provedení;  

 investor zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně 
provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, vytýčení všech stávajících 
inženýrských sítí na staveništi atd. Stavební deník bude předložen k závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby. 

 dále upozorňujeme na povinnosti vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech 
a kanalizacích), v platném znění. 
 

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
a) Projektovou dokumentaci „Splašková kanalizace v ulici Kout – Nesovice“ zpracoval 

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. 

b) K záměru stavby vodního díla byla doloženo 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. Souhlas místně 
příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona pro stavbu 
byl vydán pod č. j. MUB/OSÚ-14104/2018 gal ze dne 16.03.2018. 

c) Stavba bude umístěna na pozemku p. č. KN 1758/1 v k. ú. Nesovice, ke kterému doložil 
stavebník vlastnické právo. 

d) Správní poplatek podle položky č. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3.000 Kč byl uhrazen dne 11.04.2018 
převodem na bankovní účet. 

e) Posouzení vodoprávního úřadu:  
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu 
vodního a stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů. Žadatel předložil 
předepsané doklady, dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na 
výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Vodoprávní úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů, 
zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a dalších účastníků řízení 
a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí viz bod 11 
podmínek tohoto rozhodnutí.  
 
Ze stanoviska správce povodí vyplývá, že „Z hlediska zájmů daných platným Národním 
plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem 
dílčího povodí Dyje, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem 
nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, že nebude mít za následek nedosažení dobrého 
stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, 
velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.“ 
 

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě vydání 
povolení na předmětnou stavbu toto právní postavení přísluší podle § 109 stavebního zákona: 

 stavebník -– Obec Nesovice, Nesovice č. p. 305, 683 33 Nesovice (dle § 109 písm. a); 

 správci dotčených inženýrských sítí:  

 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská č. p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 
Vyškov, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, Žižkov, 
130 00 Praha, E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České 
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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 

 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; 

 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. 

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Po přezkoumání předložené žádosti, projektové dokumentace stavby a stanovisek účastníků řízení 
a dotčených orgánů zjistil vodoprávní úřad, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy 
vodohospodářské ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a 
oprávněné zájmy účastníků. Po zvážení všech výše uvedených okolností rozhodl vodoprávní úřad 
tak, jak je výše uvedeno. 

 
Poučení o odvolání 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu v Bučovicích, Odboru 
životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 
odkladný účinek. 
 
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady MÚ Bučovice, Obor životního prostředí a stavebního úřadu. 
 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

 
(otisk úředního razítka) 

 

 

 

Ing. Miloslav Babyrád v. r. 

 
Za správnost vyhotovení: Ing. Věra Veselá 
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Toto rozhodnutí 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 
 
 
 
 
Příloha pro žadatele: 
- Ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 
 

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 (do vlastních rukou, DS): 

 Obec Nesovice, Nesovice č. p. 305, 683 33 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 (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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