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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 
Zdenka Barabášová, nar. 15.6.1942, Heyrovského 609/9, 635 00  Brno, kterou zastupuje  
Jiří Mikulec, Zahradní 1239, 691 23  Pohořelice 

 (dále jen "stavebník") dne 14.1.2019 podal žádost podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "vodní zákon") a § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") k vydání společného povolení ke zřízení 
vodního díla „Spouštěná studna z betonových skruží“  na pozemku p.č. 674 v k.ú. Veverská 
Bítýška a žádost o vydání povolení k odběru podzemních vod podle ustanovení § 8 odst.1) 
písm. b) bod 1. vodního zákona z této studny.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné vodoprávní řízení. 
 
Údaje o předmětu rozhodnutí : 
 
- Hloubka studny                                        6 m 
- Vystrojení studny  -  betonové skruže o průměru 1,0 m   
- Prům odběr  :                                            0,002 l/s      
- Max. odběr  :                                             0,46 l/s   
- Max měsíční odběr :                                 31 m3 
- Max roční odběr :                                   280  m3 
- Počet měsíců v roce, kdy se odebírá :       9 (březen-listopad) 
- Doba povoleného nakládání s vodami :    25 let 
- Účel užití odebírané vody : závlaha zeleně 
- Orientační určení polohy vodního díla: x =1151190.09 y =611610.28 
Studna bude umístěna na pozemku p.č. 674 v k.ú. Veverská Bítýška s odstupem 5,540 m od 
pozemku p.č. 673, 9,650 m od pozemku p.č. 676 a 8,060 m od pozemku p.č. 2220 vše v k.ú. 
Veverská Bítýška. 
 
Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi, jako vodoprávní úřad příslušný 
podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona, a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje podle 
§ 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení, 
ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního 
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 
popřípadě důkazy do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto.  
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavební a životního prostředí 
Městského úřadu v Kuřimi, úřední dny Po a St 7:30 - 11:30, 12:30 – 17:00). 

 

Po termínu 5.3.2019 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí 
Vodoprávní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po dni 11.3.2019. Zároveň do tohoto termínu 
vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, viz. § 36 
odst. 3 správního řádu. Vodoprávní úřad upozorňuje účastníky, že tato lhůta slouží k seznámení 
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci a pro vyjádření k podkladům, nejde o 
další lhůtu pro podání námitek. 

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s §§ 31 až 35 správního řádu zastupovat. 
Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu 
jako jeho nedílná součást. 
 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního 
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje námitky k ochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto, při vydání územně 
plánovací dokumentace se nepřihlíží. 

 
 

 

 

Ing. Martina Gibalová 
vedoucí oddělení ŽP 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………... 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

 
 
Vyvěšeno dne: …………………………………… 
 
Sejmuto dne:……………………………………… 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:………………………………………… 
 
 
 
 
Poznámka: 
Městský úřad Kuřim a Veverská Bítýška se žádají o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů 
na místě tomu určeném a po uplynutí této lhůty k vyznačení termínu vyvěšení a sejmutí veřejné 
vyhlášky a následnému vrácení vodoprávnímu úřadu. 

 
otisk razítka 
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Obdrží: 

I.účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu 
Zdenka Barabášová, Heyrovského č.p. 609/9, Bystrc, 635 00  Brno 35, kterou zastupuje 
Jiří Mikulec, Zahradní č.p. 1239, 691 23  Pohořelice 
Město Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, Veverská Bítýška 
 

II.Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (uvědoměni veřejnou 
vyhláškou) 

 
Vlastníci těchto sousedních pozemků v k.ú. Veverská Bítýška: 
 
673, 676, 694/1, 2220 
 
III. dotčené správní orgány 
MěÚ Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, oddělení ŽP, 
Jungmannova č.p. 968, 664 31  Kuřim 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 13, 601 42  Brno 
 
IV. Ostatní 
Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
Městský úřad Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, Veverská Bítýška 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
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