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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

KOLAUDA ČNÍ SOUHLAS 
S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

 
Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení  § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, 
§ 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst.1  zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  a  dále  jako  příslušný  speciální  stavební  úřad  podle  ustanovení  § 15  
odst.1, písm.d)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním  plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“),  přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas,  
kterou dne  3.11.2010  podal (a) 
 
     žadatel:    Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice, IČ 00292141 
      

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 
stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

k o l a u d a č n í   s o u h l a s , 

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby 

„Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Žleby“, 
 
(dále jen "stavba") v  kraji  Jihomoravském,  okrese  Vyškov,  obci  Nesovice,  HGR 323 
Středomoravské Karpaty,  na pozemcích  p.č. KN 1804, 1984/1, 1992/1 v katastrálním území 
Nesovice, č.h.p. 4-15-03-043,  provedené podle stavebního povolení  ze dne  26.7.2010   pod 
č.j.ŽP/VOD/692.2/10/OB. 

 

Popis provedené stavby: 
Stavba řeší prodloužení  stávajícího vodovodního řadu   HDPE DN 50 v lokalitě „Žleby“ pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů. Je provedena výstavba  nových vodovodních řadů 
větev „ A“ v celkové délce 125,86 m  a větev „B“ v celkové délce 42,75 m.  Nové vodovodní 
řady jsou  z materiálu HDPE v profilu DN 80. V místě napojení nového vodovodního řadu 
větev „A“  na stávající vodovod a v místě napojení větve „B“ na větev „A“  je  osazeno sekční 
šoupě se zemní zákopovou soupravou. Obě větve vodovodního řadu „A“,  „B“  jsou  
zakončeny podzemními hydranty  se zemní zákopovou soupravou.  Na větvi  „ A“ je  zřízen 
nadzemní hydrant. 
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Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 2. prosince   2010 (čtvrtek) s tímto 
výsledkem: 
- podmínky stavebního povolení byly dodrženy, bylo vyhověno obecným technickým 

požadavkům na výstavbu a skutečné provedení stavby je v souladu s dokumentací 
ověřenou vodoprávním úřadem 

- drobné odchylky od skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace 
jsou vyznačeny v projektové dokumentaci – dokumentace skutečného provedení stavby, 
nevyžadují zvláštní řízení a vodoprávní úřad je vzal na vědomí 

- byly předloženy doklady, které požadoval vodoprávní úřad  

 
Údaje o povolované stavbě vodního díla: 
 
             Povolovaná vodní díla                                     vodovodní řad zásobovací sítě  
             Druh vodovodního řadu                                   zásobovací síť 
            Celková délka řadu                                   168,61   m 
            Materiál                                                     PE - HD      
            Nejmenší jmenovitá světlost řadu             80 mm 
            Největší  jmenovitá světlost řadu              80 mm 
            Přímé určení polohy                                     X = 1169805.37  ; Y = 563936.86 
                                                                                 X = 1169902.76  ; Y = 563881.56         

 

Odůvodnění: 
Dne   3.11.2010    podal   stavebník   Obec  Nesovice,  Nesovice 305,  683 33   Nesovice,  
IČ 00292141, žádost o kolaudační souhlas na stavbu „Prodloužení vodovodního řadu 
v lokalitě Žleby“. Stavba vodního díla byla provedena na pozemku p.č. KN 1804, 1984/1, 
1992/1 v katastrálním území Nesovice. 

 

Navrhovatel předložil:  
 

• Stavební povolení 
• Živnostenský list oprávněné organizace 
• Osvědčení svářeče 
• Prohlášení o shodě použitých výrobků 
• Atesty potrubí použitého materiálu 
• Technická zpráva zhotovitele 
• Protokol o měření signalizačního vodiče 
• Protokol o vyčištění potrubí 
• Stavební deník 
• Projektová dokumentace skutečného provedení 
• Geodetické zaměření skutečného provedení 
• Zápis o předání a převzetí stavby 
• Závazné stanovisko  - KHS Jmk, č.j.9748/2010/VY/HOK/Štr ze dne 3.12.2010 
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Vodoprávní  úřad provedl dne  2. prosince 2010 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku 
stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu 
bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a 
shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné 
zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

Stavba byla povolena rozhodnutím ze dne 26.7.2010, č.j.ŽP/VOD/692.2/10/OB  odborem 
životního prostředí MÚ Bučovice, které nabylo právní moci dne 28.8.2010.  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně , územní pracoviště 
Vyškov vydala souhlasné závazné stanovisko s vydáním kolaudačního souhlasu výše uvedené 
stavby dne 3.12.2010 č.j.9748/2010/VY/HOK/Štr. 

V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bylo zjištěno, že stavba je dokončená a že byly 
dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. Drobné odchylky skutečného 
provedení stavby od ověřené projektové dokumentace jsou vyznačeny v projektové 
dokumentaci a nevyžadují zvláštní řízení. 

Vodoprávní  úřad posoudil předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu vodního 
zákona a stavebního zákona a dospěl k názoru, že kolaudační souhlas je možné vydat , 
protože dokončená stavba je plně funkční a nic nebrání jejímu řádnému užívání k účelu, ke 
kterému byla určena. 

 
Poučení: 

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze 
se proto proti němu odvolat. 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Miloslav Babyrád 
                                                                                          vedoucí odboru životního prostředí 
                                                                                                Městského úřadu Bučovice 
 
 
 
 
 
Tento kolaudační souhlas  bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Bučovice a 
Obecního úřadu Nesovice, dále na elektronické úřední desce MÚ Bučovice a OÚ Nesovice.Po sejmutí 
z úřední desky bude kolaudační souhlas doručen odboru životního prostředí MÚ Bučovice  
s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.  
  
 
 

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

 
 

Razítko,  podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
       

otisk 
úředního 
razítka 
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Obdrží: 
 
účastníci  řízení  (do vlastních rukou): 
- Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice 
 
účastníci  řízení, správci sítí -   veřejnou vyhláškou : 

-  
- Ĺudevit Sáraz, Nesovice 281, 683 33 Nesovice 
- Marie Sárazová, Nesovice 281, 683 33 Nesovice  
- Miroslav Budík, Nesovice 257, 683 33 Nesovice 
- Emílie Budíková, Nesovice 269, 683 33 Nesovice 
- Ing. Hubert Machálek, Nesovice 269, 683 33 Nesovice 
- Eva Machálková, Nesovice 269, 683 33 Nesovice 
- František Slezáček, Nesovice 121, 683 33 Nesovice 
- Marie Slezáčková, Nesovice 121, 683 33 Nesovice 
- Ludmila Němcová, Nesovice 152, 683 33 Nesovice 
- Miloš Blecha, Milonice 162, 683 33 Nesovice 
- Rostislav Blecha, U Škol 957, 685 01 Bučovice 
- Jiří Blecha, Nesovice 305, 683 33 Nesovice 
- Božena Blechová, Nesovice 269, 683 33 Nesovice 
- VaK Vyškov, a.s., Brněnská 410/3, 682 01 Vyškov 
- E.ON Energie, a.s., regionální správa sítě VN a NN, Lidická 36, 659 49 Brno 
- Jihomoravská plynárenská,  a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
 
dotčené orgány (do vlastních rukou): 
-    Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Masarykovo  nám.16, 682 01  Vyškov 
-    Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov 
-    MÚ Bučovice –  stavební úřad – zde 
-    MÚ Bučovice –  OŽP –  zde 
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