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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  
 

Josef Dostál, nar. 14.5.1984, Hvozdecká 381, 664 71  Veverská Bítýška, 
Michaela Honsová, nar. 30.6.1973, Dostálova 7, 602 00  Brno 

 (dále jen "stavebník") dne 27.3.2019 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 
stavby: 

Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace ul. 9. května, Veverská 
Bítýška vč. přípojek vody a splaškové kanalizace 
 

na pozemcích parc. č. 2402, 2425/38, 2425/39, 2425/40, 2425/41, 2425/42, 2425/43, 2425/44, 
2425/47, 2425/48, 2425/49, 2425/63, 2425/76, 2425/104 v katastrálním území Veverská 
Bítýška.  

+ 

Uvedeným dnem bylo zahájeno příslušné správní řízení. Vzhledem k tomu, že žádost spolu 
s předloženými podklady nebyla kompletní, vyzval vodoprávní úřad žadatele k jejich doplnění a 
předmětné řízení přerušil. Po doplnění chybějících podkladů je pokračováno v řízení. 

Popis stavby: 

Pro budoucí výstavbu RD bude vybudováno prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu 
v délce 133 m z HDPE100 RC SDR 11 d110 a prodloužení splaškové kanalizace jako stoka S1 
DN 300 z PP SN10 v délce 82 m a stoka S2 DN 300 z PP SN10 v délce 10m. 

Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK: 
Vodovod 
Začátek prodloužení: x-1150844.17 y-609448.95 
Konec prodloužení: x-1150966.56 y-609454.21 
Kanalizace 
Začátek prodloužení: x-1150892.47 y-609448.76 
Konec prodloužení: x-1150965.65 y-609455.86 
 
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 
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15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto.  

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 18.6.2019 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí 
Vodoprávní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po dni 24.6.2019. 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. 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 Městský úřad Veverská Bítýška se žádá 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 (doručí se do vlastních rukou) 

Josef Dostál, Hvozdecká č.p. 381, 664 71  Veverská Bítýška 
Michaela Honsová, Dostálova č.p. 7, 602 00  Brno 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-
Nové Město, 128 00  Praha 28 
Leoš Hons, Dostálova č.p. 7, 602 00  Brno 
Jan Perka, 9. května č.p. 1, 664 71  Veverská Bítýška 
Marie Perková, 9.května č.p. 1, 664 71  Veverská Bítýška 
František Cebák, Hvozdecká č.p. 469, 664 71  Veverská Bítýška 
Svatava Cebáková, Hvozdecká č.p. 469, 664 71  Veverská Bítýška 
Jan Kuchynka, Chudčice č.p. 232, 664 71  Chudčice 
Vladimíra Petrová, Hvozdecká č.p. 304, 664 71  Veverská Bítýška 
Prof. Dr. DrSc. Jaroslav Nešetřil, Křivoklát č.p. 156, 270 23  Křivoklát 
Jarmila Pleskotová, 5905 W 16 St., Cicero, Illinois 606 50, Spojené státy americké 
Město Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Vodárenský svazek „Bítešsko“, náměstí Na Městečku č.p. 72, 664 71  Veverská Bítýška 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České 
Budějovice 1 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 
náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
 
II.Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu – doručeno veřejnou vyhláškou 
 
Vlastníci těchto sousedních pozemků v k.ú. Veverská Bítýška p.č.: 
2425/3, 2425/45, 2425/50, 2425/19, 2425/32, 401/10, 398/3 
 
III. Dotčené správní orgány 
MěÚ Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova 
č.p. 968, 664 31  Kuřim 
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34  Kuřim 
Městský úřad Kuřim, odbor investiční, oddělení územního plánování a technické infrastruktury, 
Jungmannova č.p. 968/75, 664 34  Kuřim 
KHS Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 1847/4, Brno-střed, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
 
 
IV. Ostatní 
Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
Městský úřad Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška 
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