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V E Ř E J N Á    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 ustanovení § 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: 
 
     -      O b e c   N e s o v i c e , 
            se sídlem  Nesovice 305, 683 33 Nesovice, IČ 00292141 
                  
     
I.  

  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 § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů 
k provedení stavby vodního díla: 
 

„Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Žleby“,  
                       
v  kraji  Jihomoravském,  okrese  Vyškov,  obci  Nesovice, na pozemcích p.č. KN 1804,  
1984/1, 1992/1,  v katastrálním území  Nesovice, HGR – 323 Středomoravské Karpaty, č.h.p. 
4-15-03-043. 
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Údaje o povolované stavbě vodního díla: 
 
             Povolovaná vodní díla                                     vodovodní řad zásobovací sítě  
             Druh vodovodního řadu                                   zásobovací síť 
             Celková délka řadu                                          161,75   m 
             Materiál                                                            PE - HD      
             Nejmenší jmenovitá světlost řadu                   80 mm 
             Největší  jmenovitá světlost řadu                    80 mm 
 
Popis  a účel užívání povolené stavby vodního díla: 
 
Stavba řeší prodloužení  stávajícího vodovodního řadu   HDPE DN 50 v lokalitě „Žleby“ pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů. Je předpokládána výstavba nových vodovodních řadů 
větev „ A“ v celkové délce 119,0 m  a větev „B“ v celkové délce 42,75 m. Nové vodovodní 
řady jsou navrženy 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“  
bude osazeno sekční šoupě se zemní zákopovou soupravou. Obě větve vodovodního řadu 
„A“,  „B“ budou zakončeny podzemními hydranty  se zemní zákopovou soupravou.  Na větvi  
„ A“ bude zřízen nadzemní hydrant. 
 
Vodovodní přípojky nejsou předmětem tohoto povolení. 
 
Ostatní údaje jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci.                                                                  
 
 
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změněn některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
ustanovení § 115 odst.1 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; (vypracoval UNI PROJEKT, zodpovědný projektant  Ing.Josef 
Polášek, Budovatelská 6, 691 41 Břeclav, z data 5/2010, ověřená Miroslav Loučka, 
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
ČKAIT 1004160) ,  za dodržení všech v úvahu přicházejících bezpečnostních předpisů 
a platných norem, zejména vyhlášky č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

 
2. Upozorňujeme, že při výstavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č.137/1998 

Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 

3. Změny stavby před jejím dokončením lze provést pouze na základě samostatného 
povolení zdejšího speciálního úřadu. 

 
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se 

týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 
zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku. 
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5. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená 

dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, 
popřípadě jejich kopie. 

 
6. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu 

kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu 
nebrání vážné důvody. Této prohlídky se zúčastnit , ohlásit stavebnímu úřadu 
neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, 
nebo bezpečnost stavby. 

 
7. Stavbyvedoucí  a  stavební  dozor  je  povinen  zajistit  vytýčení  tras   technické  

infrastruktury  v  místě  jejich střetu  se  stavbou, odpovídá  spolu se  stavebníkem  za     
      soulad  prostorové  polohy  stavby  s  ověřenou  dokumentací,  za  dodržení obecných   
      požadavků  na  výstavbu  a  za  dodržení  rozhodnutí  a  jiných  opatření  vydaných  k  
      uskutečnění stavby, sleduje vedení stavebního deníku se zápisem postupu prací včetně  
      provádění  předepsaných  zkoušek  a  jejich  výsledků,  přebírání  prací  před  zakrytím  
      následně nepřístupných částí stavby, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na   
      staveništi atp..Stavební deník bude veden dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
      staveb a bude předložen spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.  
      Vlastník stavby je dle ust. § 154 odst. 1 pís. d) stavebního zákona povinen uchovávat   
      stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. 
 
8. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do 31.12.2011. Provádět stavbu může jako 

zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby práce na 
stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (např. dle zákona č. 
360/1992 Sb. nebo zákona č. 200/1994 Sb.), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění. 

 
9. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu 

ve lhůtě stanovené pod bodem 8 podmínek a povinností tohoto rozhodnutí, žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat 
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. 
§ 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu. Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou 
stavbu užívat. Dále upozorňujeme na povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)- aktualizace stávajícího  vodovodního 
řádu (provozní řád)  před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

 
10. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, 

zejména podle vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích). 

 
11. Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být v dobrém 

technickém stavu, tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat 
po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit. 
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Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům 
možných úniků olejů a pohonných hmot. 

 
12. 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, 
geometrický plán vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí a dokumentace 
skutečného provedení stavby, musí být předloženy nejpozději na závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

 
13. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím objektům, budou 

hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod. 
 
14. Stavební deník bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Projektovou 

dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.  
 
15. Vlastník stavby je povinen podle ust. § 154 odst. 1 písm. e) platného stavebního 

zákona uchovávat po celou dobu jejího trvání dokumentaci skutečného provedení 
stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, 
popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.  Při změně vlastnictví ji odevzdat 
novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu 
pro vodní díla. 

 
16. Upozorňujeme, že veškeré nakládání s odpady, které budou při stavbě vznikat musí 

probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění. 

 
17. 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. 
 

18. Splaškové odpadní vody z jednotlivých rodinných domů budou svedeny do  
nepropustných, bezodtokých  jímek na vyvážení.  Po vybudování centrální ČOV  a 
oddílné splaškové kanalizace bude jímka na vyvážení na náklady stavebníka zrušena a 
bude zřízena kanalizační přípojka do kanalizačního řadu splaškové kanalizace.  
Do doby vybudování dešťové kanalizace budou   neznečištěné dešťové vody 
z jednotlivých objektů likvidovány vsakem na pozemcích vlastníků jednotlivých 
rodinných domů. 
 

      19. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky obsažené v těchto      
       vyjádřeních či stanoviscích: 

 
• vyjádření VaK Vyškov, a.s., zn.2010-1096/380/TÚ/So ze dne 10.6.2010 
• vyjádření  E.ON  Česká republika,  s.r.o., zn.R11679-Z051014494  ze 

dne 17.5.2010 
• stanovisko Jihomoravská plynárenská, a.s., zn.2033/10/115 ze dne 19.5.2010 
• závazné stanovisko KHS Jmk, č.j.9748/2008/VY/HOK/Štr. ze dne  25.5.2010 
• závazné stanovisko MÚ Bučovice OŽP, č.j.ŽP/ZPF/548/09 ze dne 15.4.2009 
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II.  

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: 
   Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. 
 

 
Odůvodnění 

      
Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí obdržel dne  15.6.2010 od stavebníka 
tj.Obec Nesovice,  se sídlem Nesovice 305, 683 33 Nesovice, IČ  00292141 žádost o stavební 
povolení k provedení stavby vodního díla „ Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Žleby“.  
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: 
 

  PD stavby – „Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Žleby“  vypracovaná  UNI     
            PROJEKT, zodpovědný projekt   Ing. Josef Polášek, Budovatelská 6, 691 41 Břeclav, 
            z data 5/2010, ověřená  Miroslav Loučka, autorizovaný technik pro stavby vodního 
            hospodářství a   krajinného inženýrství, ČKAIT 1004160 

 veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.12/2009 ze dne 27.10.2009 
 geometrický plán č.275-74/2008 
 kopie katastrální mapy 
 vyjádření Telefónica O2, Czech Republic, a.s., č.j.35963/10/MBO/000 ze dne  

26.3.2010 
 stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.PM021519/2010-203/Je ze dne 24.5.2010 
 závazné stanovisko MÚ Bučovice OŽP, č.j.ŽP/ZPF/548/09 ze dne 15.4.2009 
 závazné stanovisko KHS Jmk, č.j.9748/2008/VY/HOK/Štr. ze dne  25.5.2010 
 stanovisko Jihomoravská plynárenská, a.s., zn.2033/10/115 ze dne 19.5.2010 
 vyjádření  E.ON  Česká republika, s.r.o.,   zn.R11679-Z051014494  ze  dne 

17.5.2010 
 souhlas s  činností  v  ochranném  pásmu E.ON  Česká  republika, s.r.o., 

zn.Z0347-Z061016992, ze dne 10.6.2010 
 vyjádření VaK Vyškov, a.s., zn.2010-1096/380/TÚ/So ze dne 10.6.2010 

 
Podle  ustanovení  §  115 zákona  č. 254/2001 Sb.,  o vodách  a  o  změně některých zákonů  
(vodní zákon),   ve    znění    pozdějších    předpisů,   příslušných   ustanovení   zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a  zákona  č. 500/2004 Sb.,  správního řádu ve znění pozdějších předpisů oznámil 
příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem jemu známým účastníkům 
řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou   č.j.ŽP/VOD/692.1/10/OB   ze   dne  
17.6.2010.  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. 
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 ve stejné lhůtě. 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 
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zákona). Během celého vodoprávního řízení  ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné 
námitky či připomínky. 
Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Bučovice, Obecního úřadu 
Nesovice  i na elektronické desce.   
 
 
Během vodoprávního řízení byly doloženy tyto doklady: 

               
 Plán kontrolních prohlídek stavby 
 Souhlas místně příslušného stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona 

 
 
V rámci celého  vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
 

a) Projektovou  dokumentaci „Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Žleby“ , 
vypracoval UNI PROJEKT , zodpovědný projektant Ing.Josef Polášek, Budovatelská 
6, 691 41 Břeclav, z data 5/2010, ověřená Miroslav Loučka, autorizovaný technik pro 
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004160. 

b) Projektová dokumentace řeší prodloužení stávajícího vodovodního řadu HDPE DN 50 
v lokalitě “ Žleby“  v obci Nesovice  pro plánovanou výstavbu rodinných domů. 

c) K předmětné stavbě byla uzavřena mezi MÚ Bučovice, stavebním úřadem a Obcí 
Nesovice veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č. 12/2009 ze dne 27.10.2009. 

d) Souhlas místně příslušného stavebního úřadu – MÚ Bučovice podle § 15 odst.2 
stavebního zákona pro stavbu byl vydán pod č.j.648/10/výst/GA  dne 30.6.2010. 

e) Stavba je  umístěna  na  pozemcích  p.č.  KN  1804, 1984/1, 1992/1 v k.ú. Nesovice , 
ve vlastnictví stavebníka. 

f) Posouzení  vodoprávního  úřadu: Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve  
      vodoprávním řízení ve smyslu zákona č.254/2001  Sb., o vodách a o změně některých   
      zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb.,  o  
      územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 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  o   
     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. 
     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. 
     Vodoprávní úřad usoudil , že charakter vodoprávního řízení odůvodňuje oznámení  
     formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst.8 vodního zákona). 
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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  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 ustanovení § 115 odst.8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (vodní zákon) a ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění , 
doručuje se toto rozhodnutí některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude zveřejněno na 
úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na MÚ Bučovice a Obecním úřadě 
Nesovice po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme 
tímto MÚ Bučovice a OÚ Nesovice , aby po uplynutí lhůty zaslal potvrzení o vyvěšení a snětí zdejšímu 
vodoprávnímu úřadu MÚ Bučovice. OŽP. 
 
 
 
 
  

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

Razítko,  podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 

otisk 
úředního 
razítka 
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Příloha pro žadatele: 
- Ověřená projektová dokumentace „Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Žleby“ -   (po 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 

 
Poplatek: 
Správní  poplatek  podle  položky  17  odst.1, písm.i)  sazebníku  správních  poplatků  zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3.000,-Kč  byl uhrazen  na účet  dne 

22.6.2010.   

 
 
 
 
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): 
-    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 

 
Ostatním účastníkům řízení je  oznámení doručováno 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 
 
Dotčené orgány: 
-    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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