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V E Ř E J NÁ   V Y H L Á Š K A 
 

R O Z H O D N U T Í   
 

 
Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c)  a § 106 odst.1  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální 
stavební úřad podle  § 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, 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 : 
 
 O b e c   N e s o v i c e 
            se sídlem  Nesovice 305, 683 33 Nesovice,  IČ 00292141 
 
I.                                                   

vydává   
 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2.  vodního zákona povolení    k nakládání 
s povrchovými vodami,   k jejich   vzdouvání a akumulaci  ve vodním díle  „Malá vodní 
nádrž Hrubé díly“  , v kraji Jihomoravském, obci Nesovice, na pozemku v k.ú.Letošov -  p.č. 
KN 927/2, 1967/24, 1569/3, 1937/2,  PK 1707, 1708, 1127/1, 1128, 1140/1, 1140/2, 1141, 
1159, 1160, 1180, 1181, 1205, 1206, 1228, 1229/1, 1229/2, 1248/1, 1248/2, 1247, 1260/1, 
1260/2, 1261/1, 1261/2, 1274/1, 1274/2 -  vlastník  obec Nesovice, dotčený vodní tok –
bezejmenný levostranný přítok Litavy, č.h.p.4-15-03-044, HGR 323 – Středomoravské 
Karpaty. 
 
Rozsah povoleného nakládání s vodami: 
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže             18 180 m3 

Objem retenčního prostoru –ovladatelný                          13 519 m3                                                       
Objem retenčního prostoru – neovladatelný                       1 083 m3 

Objem zásobního prostoru                                                         0 m3      
Celkový objem při max.hladině                                        19 263 m3 

Kóta hladiny stálého nadržení                                          233,40 m  n.m. 

Kóta maximální hladiny                                                   233,50 m  n.m.      
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Plocha hladiny hlav.prostoru při stálém nadržení            10 667 m2 

Plocha hladiny mokřadu při stálém nadržení                     2 322 m2 

Plocha hladiny hlav.prostoru při max.hladině                  10 849 m2 

Délka vzdutí při max.hladině                                                195 m 
Kategorie nádrže                                                                    IV.       
 
Zdroj vody pro vodní nádrž: povrchové vody z jímací oblasti bezejmenného  levostranného 
přítoku Litavy, jiný zdroj: pramenní jímka – předpoklad dotace pramenním vývěrem 
gravitačním přítokem a dále bude dotována spodní vodou. 
 
Účel vodního díla :  krajinotvorný – zvýšení biodiverzity, zadržení vody v krajině. 
 
Doba, na kterou se vydává povolení k nakládání s vodami: 30 let , tj. do 30.4.2040. 
Povolení   ke vzdouvání, akumulaci  a odběru povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost 
povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.            
 
II.  
                                                  stanovuje podmínky,  
za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje: 
1) Stavebník  je  povinen k  žádosti  o  kolaudaci  stavby  (kolaudační  souhlas)  současně   
         požádat o projednání a  schválení aktualizovaného  manipulačního  řádu  pro vodní dílo   
         „ Malá vodní nádrž Hrubé díly“, ve smyslu vyhlášky č.195/2002 Sb., o náležitostech  
         manipulačních  a  provozních  řádů  vodních  děl.  Předložený  manipulační  řád  bude  
         upraven vzhledem k skutečným  možnostem   dvou vodních zdrojů s nestálým přítokem   
         (pramenní jímka  a bezejmenný  levostranný přítok Litavy), zásobujících  předmětné  
         vodní dílo a aktualizován  ( správce  toku, složení povodňové komise). 
 
III.                                                    

vydává  stavební  povolení 
 

podle ustanovení § 15  odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení a § 115 odst.1 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k 
provedení stavby vodního díla „Malá vodní nádrž Hrubé díly“ , v kraji Jihomoravském, obci 
Nesovice, v k.ú. Letošov, na pozemcích p.č.  KN 927/2, 1967/24, 1569/3, 1937/2,  PK 1707, 
1708, 1127/1, 1128, 1140/1, 1140/2, 1141, 1159, 1160, 1180, 1181, 1205, 1206, 1228, 
1229/1, 1229/2, 1248/1, 1248/2, 1247, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/2, 1274/1, 1274/2 -  
vlastník  obec Nesovice, dotčený vodní tok –bezejmenný levostranný přítok Litavy, č.h.p.4-
15-03-044, HGR 323 – Středomoravské Karpaty. 
 
Základní údaje o povolované stavbě a členění na stavební objekty: 
SO-01  Odběrný objekt,  SO-02  Hráz a hloubení zátopy,  SO-03   Výpustný objekt, SO-04  
Vegetační  a  biotechnické  úpravy,   SO-05     Přeložka  optického  kabelu,  SO-06   Přeložka 
vodovodního řadu 
 
SO-01 Odběrný objekt 
Odběrný objekt je členěn na : 

•  Odběrné zařízení – nápustný objekt z vodoteče bude řešen jako boční.Vtok do objektu 
bude  zpevněn betonovým čelem, ve kterém budou umístěny vodící rám česlí a drážky 
pro dluže na případné zahrazení objektu. Vtok bude mít zároveň funkci rozdělovací a 
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bude svým osazením nad dnem zajišťovat minimální zůstatkový průtok ve vodoteči 
pod objektem. Za vtokem do objektu bude umístěna  šachta o rozměrech 0,8 x 1,8 m, 
jako prevence zanášení sedimenty . Koryto vodoteče bude v místě odběru opevněné 
v délce 3 m do výšky 0,8 m  nad i pod objektem kamennou dlažbou do betonu. 

 
•  Pramenní jímku – bude osazena cca 1 m do země, budou použity železobetonové 

prefabrikované skruže, DN 1200, výšky 500 a 1000 mm. Horní skruž bude vyvedena 
0,5 m nad terén. PVC potrubím DN 200 mm bude voda vedena do kontrolní šachty.   

•  Přívodní potrubí s kontrolními šachtami – potrubím, PVC DN 400  bude vedena voda 
od šachty vtoku a od pramenní jímky. Celková délka potrubí bude 185 m. Na trase 
budou umístěny 3 kontrolní šachty ze železobetonových prefabrikovaných dílců DN 
800. Potrubí bude v místě průchodu hrází na vtoku do nádrže obetonováno. 

 
SO-02  Hráz a hloubení zátopy 
Hráz nádrže bude nadzemní, obvodová, homogenní, nepojízdná. Nádrž bude rozdělena 
hrázkou s průceznými  drény na dvě části –  hlavní  zátopu  a litorál,  sedimentační  prostor. 
Délka hráze bude 550 m, koruna hráze bude na kótě 234,10 m n.m. Hráz bude mít výšku 1,7 
m nad stávající terén. V okolí výpustného objektu bude návodní svah hráze ve sklonu 1:3,2 a 
bude v celé ploše tohoto sklonu opevněn štěrkovým pohozem. Přisypané výběžky hráze 
budou 10 – 17 m dlouhé a celá jejich koruna bude nad hladinou stálého nadržení. Šířka 
koruny výběžků se bude směrem do nádrže zužovat od 6 m do 1,0 m. Dno zátopy mezi 
výběžky se nebude hloubit ani svahovat. Průcezná hrázka bude zemní se třemi štěrkovými 
drény z lomového kamene o šířce 3 m , šířka v koruně bude 1 m, kóta koruny bude ve výšce 
hladiny max. nadržení 233,50 m n.m. Délka hrázky bude 77 m. Svahy nádrže budou upraveny 
v mírném sklonu 1:5, nádržní dno bude svahováno ve sklonu 3% směrem k nádržní stoce. 
Nádržní stoka bude o hloubce 0,2 m se šířkou dna 0,2 m a svahy ve sklonu 1:2. 
 
Hlavní parametry hráze 
Kóta koruny hráze                                                   234,10 m  n.m. 
Maximální výška hráze v ose                                      1,7  m 
Délka koruny hráze                                                     550  m                                                            
Šířka koruny hráze                                                       3,0  m      
Sklon návodního líce hráze                                         1:3,7  
Sklon vzdušného líce hráze                                         1:2,2 
 
Hlavní parametry nádrže  
Typ vodní nádrže                                                               boční neprotékaná     
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže             18 180 m3 

Objem retenčního prostoru –ovladatelný                          13 519 m3                                                       
Objem retenčního prostoru – neovladatelný                       1 083 m3 

Objem zásobního prostoru                                                         0 m3      
Celkový objem při max.hladině                                       19 263 m3 

Kóta hladiny stálého nadržení                                          233,40 m  n.m. 

Kóta maximální hladiny                                                   233,50 m  n.m.      
Plocha hladiny stálého nadržení                                       12 989 m2   
Plocha maximální hladiny                                                 13 245 m2 
Kategorie nádrže                                                                    IV.       
Přímé určení polohy (souřadnice X,Y)                             X 1169812.895; Y 565711.294       
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SO-03  Výpustný objekt – bude vybudován v podobě požerákové výpusti s dvojitou dlužovou 
stěnou se spodním odběrem. Objekt bude členěn na  - vtok,  šachtu, výpustné potrubí, výusť.  
Vtok bude zhotoven ze železobetonu se šikmými bočními křídly, které povedou až po 
vyhloubené dno nádrže. Samotný vtok bude opatřen česlemi se světlostí mezer 30 mm. 
Vlastní požerák je navržen jako monolitická železobetonová šachta s drážkami pro osazení 
dluží, se třemi okny ve stěnách, které mají sloužit jako bezpečnostní přepad. Okno o 
rozměrech 1,40 m x 0,30 m bude umístěno v bočních stěnách požeráku, okno o rozměrech 
0,80 m x 0,30 m  bude umístěno v čele požeráku . Okna budou osazena česlemi se světlostí 
mezer 30 mm. Konstrukce požerák bude opatřena dvěma uzamykatelnými poklopy.První 
poklop o rozměrech 100 x 165 cm bude dělený a bude umístěn nad odtokovou částí požeráku. 
Druhý poklop o rozměrech 100 x 90 cm bude  umístěn nad dlužovou a vtokovou částí 
požeráku. Na požeráku bude osazena kompozitní vodočetná lať. 
Výusť bude tvořena opevněním okolí konce výpustného potrubí DN 600 lomovým kamenem.  
Dno a břehy odpadního koryta budou do vzdálenosti 3 m od výusti opevněny záhozem 
s urovnáním líce, jež bude prosypán zeminou a následně zatravněn. 
 
SO-04  Vegetační a biotechnické úpravy –  na řešených plochách v okolí vodní nádrže bude 
provedena výsadba autochtonních druhů dřevin dle „Koordinační situace stavby – příloha 
C.4“  
 
SO-05 Přeložka optického kabelu – v jihozápadní části stavby hráze (SO-02) bude provedena 
přeložka optického kabelu. 
 
SO-06 Přeložka vodovodního řadu  - v souvislosti se SO-01-odběrný objekt -  přívodní kanál 
PVC DN 400  bude provedena přeložka vodovodního řadu „2“ PVC DN 80. 
 
Účel vodního díla:   krajinotvorný – zvýšení biodiverzity, zadržení vody v krajině 
 
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3  a § 9 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení  § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 
 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 

úřadem,  vypracované společností ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 
Brno,IČ 63486466,  pod č.zakázky 08025, z data 01/2010 a ověřené  autorizovaným 
inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing.Tomáš Havlíček,  ČKAIT 1003063;  případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Provádět stavbu dle ustanovení § 160 odst.1 stavebního zákona , může jako zhotovitel jen 
stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit , aby práce na stavbě, k jejichž provádění je 
předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového 
oprávnění. 

3. Vybrané činnosti ve výstavbě (odborné vedení provádění staveb nebo její změny) mohou 
dle ustanovení § 158 odst.1 stavebního zákona vykonávat pouze  fyzické osoby, které 
získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. 

4. Zhotovitel stavby je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím 
vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností 
k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je 
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povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
oprávněnou osobou.  

 
 
5. Stavebník dle ustanovení § 152 odst.3 písm.a) stavebního zákona předem oznámí 

vodoprávnímu úřadu MÚ Bučovice , OŽP – speciálnímu stavebnímu úřadu termín 
zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět , 
případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu. 

6.  Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7. Při stavbě vodního díla budou dodrženy technické požadavky podle vyhlášky č.590/2002 
Sb., o technických požadavcích pro vodní díla ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. 

8. Stavebník dle ustanovení § 152 odst.3 písm. e) stavebního zákona předem ohlásí 
vodoprávnímu úřadu MÚ Bučovice, OŽP neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě , 
které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby. 

9. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2011. 
10. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná prohlídka v rámci 

kolaudačního řízení. 
11. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu  

návrh na kolaudaci stavby. Žádost o kolaudaci stavby musí obsahovat náležitosti a musí 
být doložena doklady předepsanými v ustanovení § 11a vyhlášky č.432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a úst.§ 12 vyhl.č. 526/2006 
Sb. kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

12. Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat. 
13. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických 

norem ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 73 6850 Sypané přehradní hráze, ČSN 75 
2911 Vodní značky. 

14. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby souborné zpracování geodetických prací a 
zaměření stavby úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Zaměření tras 
podzemních částí stavby, geometrický plán vyhotovený podle předpisů a katastru 
nemovitostí a dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy ke 
kolaudaci stavby. 

15. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou 
hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod. 

16. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se na základě ustanovení 
§ 157 stavebního zákona pravidelně zaznamenávají údaje týkající se  provádění stavby. 
Stavební deník bude veden dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude 
předložen ke kolaudaci stavby . Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po 
dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.  

17. Vlastník (stavebník) je povinen podle ust.§ 154 stavebního zákona, uchovávat 
dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně 
vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu 
úřadu pro vodní díla. 

18. Při výskytu původního drenážního odvodnění a následném jeho odstranění, dotčení ohlásit 
vodoprávnímu úřadu , zdokumentovat navrhovaná opatření na úpravu a zakreslit do 
projektové dokumentace skutečného  provedení stavby. 

19. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních 
úřadů: 



 6 

- závazné stanovisko KÚ Jmk, OŽP  č.j.JMK100171/2009 ze dne 4.8.2009 
- vyjádření MÚ Bučovice, OŽP č.j.ŽP/966/08 ze dne 31.7.2008 
- vyjádření MÚ Bučovice, OŽP č.j.ŽP/770/09 ze dne 13.7.2009 
- závazné stanovisko MÚ Bučovice, OŽP č.j. ŽP/OP/931/09 ze dne 17.9.2009 

 
20. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 

- vyjádření E.ON ČR, s.r.o., zn.R11679-Z050911759 ze dne 14.4.2009 
- vyjádření správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn.PM035658/2008-402/Ko ze dne 

14.8.2008 
- vyjádření Telefónica O2 CR, a.s., č.j.44569/09/MBO/0V0 ze dne 21.4.2009 
- vyjádření VaK Vyškov, a.s., zn.2009-07/7/326/TÚ/So ze dne 21.4.2009 
- vyjádření VaK Vyškov, a.s., zn. 2009-1039/497/TÚ/So ze dne 11.6.2009 

Vodoprávní úřad MÚ Bučovice, OŽP upozorňuje, že dle ustanovení § 115 odst.4 stavebního 
zákona  stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba  nebyla zahájena do 2 let ode dne,  
kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit 
na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím ukončením. 

    
IV. 

stanoví 
 
podle ustanovení § 36 odst.2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů minimální zůstatkový průtok v korytě  
bezejmenného  levostranného přítoku Litavy , 

 
Q330 =  0,5 l/s,  

 
dle projektové dokumentace,  bez odsouhlasení správcem bezejmenné levostranného přítoku 
Litavy.  
 
V. 

ukládá 
 
podle § 36 odst.3 vodního zákona povinnost vyznačit na výpustném objektu kótu normální 
hladiny akumulované vody  - 233,40  m  n.m. 
 
VI. 

rozhoduje 
 
podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů o zařazení stavby vodního díla „Malá vodní 
nádrž Hrubé díly“  do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD)  IV.  
 
 
V rozsahu podle § 5 vyhlášky č.471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad 
vodními díly: 
 

• Vlastník vodního díla bude provádět hodnocení jevů a skutečností a jejich 
porovnání se zjištěnými při předchozích obchůzkách. Obchůzky  budou  prováděny  

      1 x měsíčně a z každé bude pořízen písemný záznam 
  



 7 

za podmínek: 
 

1. Vlastník vodního díla určí osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled a 
písemně oznámí její jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo telefonu vodoprávnímu 
úřadu. 

 
2. Vlastník vodního díla vždy přizve vodoprávní úřad k účasti na prohlídce vodního díla, 

a to  nejméně jedenkrát za deset let, nebo nastanou-li mimořádné okolnosti dotýkající 
se bezpečnosti vodního díla. 

3. Vlastník vodního díla bude vodoprávnímu úřadu podávat zprávy o výsledcích 
technickobezpečnostního dohledu jednou za deset let, nebo nastaly-li mimořádné 
okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla. 

 
 
VII.                      O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: 
 
V přerušeném vodoprávním řízení z důvodu vyjádření ke správě vodního toku (viz 
odůvodnění) je doloženo vyjádření Povodí Moravy, s.p. z data 15.10.2010 pod 
zn.PM032905/2010-ZSM/V  ve věci neschválení zásahu do vodního díla - odběr z vodního 
toku, technické posouzení a stanovení minimálního zůstatkového průtoku ( MZP). 
Vodoprávní úřad ve smyslu § 48 odst.4 vodního zákona obsah vyjádření Povodí Moravy, s.p. 
zamítá a považuje technickou část projektové dokumentace související s odběrem z vodního 
toku, zásah do vodního toku a stanovení MZP za schválený správcem vodního toku.  
 

Odůvodnění 
 

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.2.2010 žádost investora, 
kterým je Obec Nesovice, se sídlem Nesovice 305, 683 33 Nesovice, IČ 00292141  o 
povolení k nakládání s podzemními vodami a s povrchovými vodami, k jejich  odběru, 
vzdouvání a akumulaci na vodním díle „Malá vodní nádrž Hrubé díly“ a povolení stavby 
vodního díla „Malá vodní nádrž Hrubé díly“.  Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 
Vodoprávní úřad z moci úřední rozhodl o spojení řízení na základě poznatku, že povolení 
k nakládání s povrchovými vodami , k jejich odběru, vzdouvání a  akumulaci na vodním díle  
a povolení stavby vodního díla „Malá vodní nádrž Hrubé díly“  v k.ú. Letošov , na které jsou 
povolení žádána , spolu nedílně souvisí. Posouzením dospěl vodoprávní úřad MÚ Bučovice, 
OŽP k závěru, že v daném případě je možno spojit obě vodoprávní řízení o povolení staveb 
vodních děl do jednoho řízení vedeným pod č.j.OŽP/VOD/201,202.1/10/OB. 
 
Žádost  byla  doložena  všemi  povinnými  doklady  podle  ustanovení § 2 a § 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: 
 

� PD – „Malá vodní nádrž Hrubé díly“,  zpracovatel  ATELIER FONTES, s.r.o., 
Křídlovická 19, 603 00 Brno,IČ 63486466,  pod zak.č.08025, leden 2010, ověřená 
Ing.Tomáš Havlíček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 
10003063 

� Vyjádření – ČEPRO, a.s. č.j.224/S1-3/08 ze dne 18.7.2008 
� Vyjádření – E.ON ČR, s.r.o., zn.R11679-Z050911759 ze dne 17.4.2009 
� Stanovisko – KHS Jmk, č.j.7020/2007/VY/HOK/Štr ze dne 13.8.2008 
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� Vyjádření – KÚ Jmk, OŽP, č.j.JMK 95068/2008 ze dne 31.7.2008 
� Sdělení – KÚ Jmk, OŽP, č.j.JMK 56614/2009 ze dne 23.4.2009 
� Závazné stanovisko – KÚ Jmk, OŽP, č.j.JMK 100171/2009 ze dne 4.8.2009 
� Vyjádření – MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/966/08 ze dne 31.7.2008 
� Vyjádření – MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/770/09 ze dne 13.7.2009 
� Závazné stanovisko – MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/OP/931/09 ze dne 17.9.2009 
� Vyjádření – MÚ Bučovice, odbor rozvoje a výstavby, zn.ROZV 0834/2008 Běl ze dne 

30.7.2008 
� Vyjádření – Povodí Moravy, s.p., zn.PM035658/2008-402/Ko ze dne 14.8.2008 
� Stanovisko – RWE Transgas Net, s.r.o., zn.261/10/OVP/N ze dne 15.1.2010 
� Stanovisko – JmP, a.s., zn.130/10/115 ze dne 18.1.2010 
� Vyjádření – Telefónica O2 CR, a.s., č.j.44569/09/MBO/0V0 ze dne 21.4.2009 
� Vyjádření – VaK Vyškov, a.s., zn.2009-0717/326/TÚ/So ze dne 21.4.2009 
� Vyjádření – VaK Vyškov, a.s., zn.2009-1039/497/TÚ/So ze dne 11.6.2009 
� Stanovisko – VUSS Brno, č.j.2026/2008-1383-ÚP-BR ze dne 29.7.2008 
� Vyjádření – ZVHS, zn.OPM/VY/337/08 ze dne 22.7.2008 
� Vyjádření – ZVHS, zn.OPM/VY/454/09 ze dne 4.8.2009 
� Vyjádření – ZVHS, zn OPM/VY/297/10 ze dne 28.4.2010 
� Hydrologická data – ČHMÚ, č.j.PO8561001280 ze dne 4.8.2008 
� Posudek - Vodní díla-TBD a.s.,  zn.OP 4076/09/B ze dne 23.7.2009 
� Geologické a geotechnické posouzení podmínek pro založení stavby – Ing.Jan 

Provazník, Kárníkova 8, Brno, prosinec 2009 
� Informace o parcelách – KÚ  
� Rozhodnutí – OÚ Nesovice, č.j.1310/2009 ze dne 18.12.2009 
� Územní rozhodnutí č.01/2010 a veřejná vyhláška – MÚ Bučovice, SÚ, 
č.j.1044/09/výst/NO ze dne 4.1.2010 

� Manipulační  řád vodního díla „Malá vodní nádrž Hrubé díly“, zpracovatel  ATELIER 
FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, leden 2010 

 
Během vodoprávního řízení byly doloženy tyto doklady: 

o Souhlas s vydáním stavebního povolení - MÚ Bučovice, stavební úřad, 
č.j.  161/10/výst/NO  ze  dne  23.3.2010 

o Plán kontrolních prohlídek stavby   
     
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem 
známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením, veřejnou vyhláškou  
pod č.j.: ŽP/VOD/201,202.1/10/OB  ze dne 5.3.2010.  
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě  a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a  stanovil  lhůtu 10 dní ode dne 
doručení oznámení  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. 
Účastníci byli poučeni o svých právech uplatnit v řízení stanoviska, námitky a připomínky, 
vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení i dotčeným orgánům byl 
dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou 
nahlédnout ve stejné lhůtě. Současně byli účastníci řízení i dotčené správní orgány 
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upozorněni, že k později podaným námitkám, stanoviskům nebude přihlédnuto (§ 115 odst.8 
vodního zákona a § 112 odst.2 stavebního zákona).  
Účastník řízení ZVHS, OpMaD, jako správce drobných vodních toků v průběhu 
vodoprávního řízení vzal své vyjádření pod zn. OPM/VY/454/09 ze dne 4.8.2009 zpět a 
nahradil jej  novým vyjádřením ze dne 28.4.2010 pod zn.OPM/VY/297/10, kde uvádí, že 
dotčený zdroj vody k napouštění  vodního díla není v jeho správě. Vodoprávní úřad  posoudil 
tuto skutečnost, jako závažný důvod pro přerušení řízení a doplnění žádosti o vyjádření 
příslušného správce k požadovanému nakládání s vodami a zřízení odběrného objektu a  
vodoprávní řízení přerušil  usnesením č.j.ŽP/VOD/201,202.2/10/OB ze dne 27.5.2010.  
Proti usnesení se podáním ze dne 19.5.2010 odvolal stavebník. Odvolání bylo chybně 
adresováno odvolacímu orgánu, který opatřením č.j.JMK 74351/2010 ze dne 21.5.2010 
postoupil odvolání věcně a místně příslušnému vodoprávnímu orgánu, který napadené 
usnesení vydal. Odvolání bylo podáno v řádné odvolací lhůtě a bylo zaevidováno na 
podatelně MÚ Bučovice dne 27.5.2010 pod č.j.636/10.  
Vodoprávní úřad v souladu s § 86 odst.2 správního řádu seznámil s podaným odvoláním 
účastníky řízení a zároveň je vyzval k vyjádření  ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení 
vyrozumění o podaném odvolání č.j.ŽP/VOD/201,202.3/10/OB ze dne 2.6.2010 veřejnou 
vyhláškou. V dané lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádná vyjádření či stanoviska  ze stran 
účastníků řízení a napadané usnesení z částí spisové agendy zaslal odvolacímu orgánu KÚ 
Jmk , OŽP přípisem ze dne 7.7.2010 pod č.j.ŽP/VOD/201,202.4/10/OB.  Odvolací orgán 
vrátil odvolací spis k doplnění přípisem ze dne 14.7.2010 pod č.j.JMK 100423/2010.   
Vodoprávní  úřad MÚ Bučovice po zvážení  všech okolností  dospěl  k  závěru,  že   za  
stavebníka  osloví  správce povodí – Povodí Moravy,  s.p.  a  požádá   jej  o  vyjádření  
z pohledu  §  48  vodního  zákona přípisem ze dne 27.7.2010.  
Přípisem ze dne 30.7.2010 požádal žadatel Obec Nesovice o prodloužení lhůty k doplnění 
dokladů do 30.11.2010, kterému vodoprávní úřad MÚ Bučovice vyhověl a prodloužil lhůtu do 
30.11.2010 usnesením ze dne 31.8.2010 pod č.j.ŽP/VOD/201,202.6/10/OB. 
Povodí Moravy, s.p. přípisem ze dne 15.10.2010 pod zn. PM 032905/2010-ZSM/V zaslalo 
své vyjádření, ve kterém uvádí, že  v žádném případě není správcem  melioračního příkopu, 
na  který má být napojen odběrný i vypouštěcí objekt budoucího vodního díla ,včetně 
stanovení sanačních průtoků v melioračním příkopu, poněvadž se nejedná o vodní tok. 
Vodoprávní úřad ve smyslu § 48 odst.4 vodního zákona obsah vyjádření Povodí Moravy, s.p. 
zamítá a považuje technickou část projektové dokumentace související s odběrem z vodního 
toku, zásah do vodního toku a stanovení MZP za schválený správcem vodního toku. 
Vodoprávní úřad MÚ Bučovice písemností  ze dne 25.10.2010 pod 
č.j.ŽP/VOD/201,202.7/10/OB  seznámil stavebníka Obec Nesovice s vyjádřením Povodí 
Moravy, s.p. v předmětné záležitosti a  zároveň požádal o písemné stanovisko k uvedeným 
skutečnostem.  Dne 11.11.2010  pod č.j.1199/10  obdržel zdejší vodoprávní úřad stanovisko 
Obce Nesovice  a   současně žádost o pokračování  zahájeného  vodoprávního  řízení ve výše 
uvedené záležitosti. Písemnost  byla  taktéž  zaslána na vědomí KÚ Jmk, OŽP. 
Vodoprávní úřad krajského úřadu v souladu s § 80 správního řádu učinil opatření proti 
nečinnosti  písemností ze dne 23.10.2010 pod č.j.JMK160764/2010 a vyžádal si předložení 
spisového materiálu včetně projektové dokumentace k zjištění skutečného stavu daného  
vodoprávního řízení. Zdejší vodoprávní úřad písemností ze dne 29.11.2010 pod 
č.j.ŽP/VOD/201,202.9/10/OB zaslal na KÚ Jmk, OŽP kompletní spisový materiál, včetně 
chronologického přehledu vydaných dokumentů ve výše uvedené záležitosti. Na základě 
přípisu pod č.j.JMK 158232/2010 ze dne 9.12.2010 bylo  zdejšímu vodoprávnímu  úřadu 
doporučeno předmětnou žádost bezodkladně vyřídit.  
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Vodoprávní úřad  MÚ Bučovice opatřením ze dne 26.11.2010 pod 
č.j.ŽP/VOD/201,202.8/10/OB  vyrozuměl účastníky vodoprávního řízení o jeho pokračování 
a seznámení s podklady pro rozhodnutí ve věci veřejnou vyhláškou . Účastníci byli poučeni o 
svých právech uplatnit v řízení stanoviska, námitky a připomínky, vyjádřit se k podkladům 
pro vydání rozhodnutí. K tomu jim byla stanovena podle § 112 odst.2 stavebního zákona lhůta 
do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy 
byl dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou 
nahlédnout v další konečné lhůtě 5-ti dnů.  
Současně byli účastníci řízení a dotčené  správní orgány upozorněni, že k později podaným 
námitkám, stanoviskům, popř.důkazům nebude přihlédnuto (§ 115 odst.8 vodního zákona a 
§ 112 odst.2 stavebního zákona). Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky či 
připomínky. 
 
V  rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
a) Projektová  dokumentace  stavby  „Malá vodní  nádrž Hrubé  díly“   byla   vypracována    

 společností   ATELIER   FONTES, s.r.o.,   Křídlovická  19,  603 00 Brno, IČ  63486466,    
 pod   č. zakázky  08025,  z   data  01/2010  a  ověřená    autorizovaným   inženýrem  pro   
 vodohospodářské stavby Ing.Tomáš Havlíček,  ČKAIT 1003063. 

b) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené 
správní úřady: 
� Stanovisko – KHS Jmk, č.j.7020/2007/VY/HOK/Štr ze dne 13.8.2008 
� Vyjádření – KÚ Jmk, OŽP, č.j.JMK 95068/2008 ze dne 31.7.2008 
� Sdělení – KÚ Jmk, OŽP, č.j.JMK 56614/2009 ze dne 23.4.2009 
� Závazné stanovisko – KÚ Jmk, OŽP, č.j.JMK 100171/2009 ze dne 4.8.2009 
� Vyjádření – MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/966/08 ze dne 31.7.2008 
� Vyjádření – MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/770/09 ze dne 13.7.2009 
� Závazné stanovisko – MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/OP/931/09 ze dne 17.9.2009 
� Vyjádření – MÚ Bučovice, odbor rozvoje a výstavby, zn.ROZV 0834/2008 Běl ze dne 

30.7.2008 
� Stanovisko – VUSS Brno, č.j.2026/2008-1383-ÚP-BR ze dne 29.7.2008 

c)  K  předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky těchto 
právnických a fyzických osob: 

      -  posudek TBD - VODNÍ DÍLA – TBD a. s. , ze dne  23.7.2009, podle kterého se  vodní    
         dílo zařazuje do IV.kategorie vodních děl  ve smyslu § 3 vyhlášky č.471/2001 Sb., o   
         technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
      -  geologické a geotechnické posouzení podmínek pro založení stavby malé vodní nádrže  
         a pro stabilitu hrází, zpracovatel Ing.Jan Provazník, Kárníkova 8, 602 00 Brno, z data  
         11.12.2009.  
d)   Minimální  zůstatkový  průtok   stanovil  vodoprávní  úřad  v korytě     bezejmenného    
      levostranného  přítoku  Litavy   Q330= 0,5 l/s  podle návrhu v průvodní zprávě PD, oddíl  
      „statistické údaje“. Stanovený průtokový parametr považuje vodoprávní úřad za schválený  
       správcem  vodního toku. 
e)   K záměru stavby vodního díla vydal MÚ Bučovice-stavební úřad územní rozhodnutí  
č.01/2010 a veřejná vyhláška pod č. j. 1044/09/výst/NO ze dne 4.1.2010.  Souhlas výše 
uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 stavebního zákona 
s předmětnou stavbou vodního  díla byl vydán pod č. j.161/10/výst/NO  ze dne 23.3.2010. 

f)   Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí.Tyto pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.  
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g)   Posouzení vodoprávního úřadu: 
      Vodoprávní úřad MÚ Bučovice, OŽP posoudil podanou žádost, předloženou dokumentaci  

a její doklady a další doklady a vyjádření, případně stanoviska a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy a jednotlivých organizací.  

       Požadavky dotčených  správních orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto 
rozhodnutí.Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě 
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící 
povolení, proto vodoprávní úřad  rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

      
Poučení  účastníků 

 
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 oznámení 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, odbor životního prostředí. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí , jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

 
 

 
Ing. Miloslav Babyrád 

   vedoucí odboru životního prostředí 
                                                                                             Městského úřadu Bučovice 
 
 
 
 
Ve smyslu ust.§ 115 odst.8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(vodní zákon) a ust.§ 25 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č.413/2005 Sb., doručuje se toto rozhodnutí 
účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj.tak, že bude vyvěšena na úřední desce a zveřejněna též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na MÚ Bučovice, OÚ Nesovice po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení 
rozhodnutí. Žádáme tímto MÚ Bučovice, OÚ Nesovice, aby zajistil vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední desce a 
zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty, aby zaslal potvrzení o vyvěšení a snětí zdejšímu 
vodoprávnímu úřadu MÚ Bučovice.  

 
 
 
 
Vyvěšeno dne : …………………….                               Sejmuto dne : …………………….  
 
 
                 Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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Příloha pro žadatele: 
Ověřená projektová dokumentace „Malá vodní nádrž Hrubé díly“ - po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí 
 
Poplatek: 
 Úhrada správního poplatku dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů,  podle položky č. 17 písm. i)  ve výši 3.000,- Kč byla provedena 
v hotovosti na pokladně MÚ Bučovice. 

 
Rozdělovník 
 
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou): 

- Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice 
 
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.2 správního řádu (do vlastních rukou): 

- E.ON Energie, a.s., regionální správa sítě VN a NN, Lidická 36, 659 49 Brno 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.BOX 134, 130 35 Praha 
- VaK Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 

 
Dotčené orgány: 
      -    KÚ Jmk, OŽP –  ochrana ZPF,  Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno  
      -    MÚ Bučovice –  stavební úřad – zde 
      -    MÚ Bučovice –  OŽP –  zde 
 
Na vědomí: 

- KÚ Jmk, odbor životního prostředí,  Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno  
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