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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Bučovice, odboru životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst.2 písmo a) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "vodní zákon")" a místně
příslušný podle ustanovení § 11 zákona Č. 50012004 Sb., správní řád ve zněni pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 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"),

oznamuje
v souladu s ustanovením § 115 odst.1 vodního zákona a § 47 odst.1 správního řádu, že dne
21.12.2011 bylo na návrh žadatele, kterým je TRASKO a.s., IČ 25549464, se sídlem Na
Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, ve smyslu ustanovení § 44 odst.1 správního řádu zahájeno
vodoprávní řízení ve věci vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a
§ 115 stavebního zákona pro stavbu:

"Zástavba RD Nesovice"

SO 02 Vodovod
SO 03 Kanalizace dešťová
SO 04 Kanalizace splašková

Projektová dokumentace, (zpracována v měsíci srpen 2011, vypracoval Ing.Martin Fencl,
TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov - autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické, ČKAIT
1005080), řeší výstavbu vodovodu, výstavbu dešťové a splaškové kanalizace pro veřejnou
potřebu pro lokalitu "Cihelna" v Nesovicích s budoucí zástavbou rodinných domů.
Stavba se nachází na pozemcích p.č. KN 760/4, 760/6, 159/3, 1736/2, 1758/1, 1620/72,
v k.ú. Nesovice, obec Nesovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský, HGR - 323
Středomoravské Karpaty, č.h.p. 4-15-03-043.

Popis stavby:
SO 02 Vodovod - nový vodovod bude napojen ze stávajícího vodovodu DN 80, je navržen
z materiálu HD-PE 100, 90x5,4 mm SDR 17 v celkové délce cca 299,5 m. Na novém
vodovodu bude osazen podzemní hydrant jako kalník DN 80 a v nejvýše položeném místě
bude osazen podzemní hydrant jako vzdušník DN 80. Ve střední části vodovodu bude osazen
nadzemní hydrant DN 80. Tyto hydranty budou plnit i požární funkci pro danou lokalitu. Pro
zvýšení tlaku v řadu bude vybudována šachta s posilovací stanicí.



SO 03 Kanalizace dešťová - kanalizace je navržena z pp potrubí. Stoka "A" - v horní části
lokality je z pp DN 250 v délce cca 26 m, ve střední části pp D 300 v délce cca 107,0 m a
od ORŠ05 po vyústění do stávajícího propustku z pp ON 500 v délce cca 178,0 m.
Stoka "B" - ON 400 v délce cca 45 m, Celková délka dešťové kanalizace bude cca 311 m.Na
trase je navrženo 9 typových šachet s litinovým poklopem. Do dešťové kanalizace bude
zaústěno celkem 7 typových dešťových vpustí.

SO 03 Kanalizace splašková - stoka "A" splaškové kanalizace je navržena z trub pp SN 8 ,
ON 250 v celkové délce cca 320 m. Na kanalizaci je navrženo celkem 9 šachet, typové,
prefabrikované, s litinovými poklopy O 400.

Přípojky nejsou předmětem vodoprávního řízení.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112
odst.2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci vodoprávního řízení mohou své námitky uplatnit podáním u odboru životního
prostředí, Městského úřadu Bučovice, učiněným nejpozději do

10 dnů od doručení tohoto oznámení,

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá závazná stanoviska
dotčené orgány.
Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlou ou provést
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K připomínkám a námitkám, které mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území se podle § 114 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě v Bučovicích, 3.
patro - podkroví, dveře č. 300, v úřední dny (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 h).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.

Žadatel je povinen předložit nejpozději před vydáním stavebního povolení chybějící doklady a
náležitosti, předepsané vyhláškou č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, tj. :

plán kontrolních prohlídek stavby

Ing. Miloslav Babyrád
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu

Městského úřadu Bučovice
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Toto oznámeni o zahájení vodoprávniho řízení bude všem účastníkům řízení doručeno veřejnou
vyhláškou, která bude po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce MÚ Bučovice a Obecního
úřadu Nesovice. Poslední den l S-ti denní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední
desce je dnem doručeni. Oznámení bude též zveřejněno způsobem umožňujiclm dálkový
přistup.

Vyvěšeno dne: ~<·t.4. !?-: . Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Rozdělovník

I. Na vyvěšení (úřední deska, internet) po dobu 15 dnů
- Městský úřad Bučovice, podatelna - zde
- Obecní úřad Nesovice, Nesovice >Zl, 683 33 Nesovice (doporučeně)

JdS

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou):
- TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8,68201 Vyškov

III. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.2 správního řádu (veřenou vyhláškou):
- Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice
- INTER-EX, s.r.o., Nesovice 321, 683 33 Nesovice
- E.ON Česká republika, S.r.o., F.A.Gerstnera 2151/16,37049 České Budějovice
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- VaK Vyškov, a.s., Brněnská 410/3,68201 Vyškov
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,601 75 Brno
- Vladimír Vrána, Nemotice 193, 683 33 Nesovice
- Jan Zapletal, Mouchnice 150,683 33 Nesovice
- Karel Kupka, Nesovice 310,683 33 Nesovice
- Jaromír Kupka, Nesovice 140,683 33 Nesovice
- Hana Kupková, Nesovice 140,68333 Nesovice
- Kateřina Skočovská, Bořetická 4134/8, 628 00 Brno
- Martin Skočovský, Prušánecká 4205/3 62800 Brno

IV. Dotčené orgány (doporučeně):
- HZS Jmk, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov
- KHS Jmk, pracoviště Vyškov, Nádražní 7, 682 01 Vyškov
- MÚ Bučovice - OŽP a SÚ, odd. stavebního úřadu - zde
- MÚ Bučovice - OŽP - zde
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