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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Šlapanice, OŽP“) obdržel
dne 20.05.2019 od obce Viničné Šumice, se sídlem Viničné Šumice 23, 66406 Viničné
Šumice, IČO 004 88 372 (dále jen „stavebník“) návrh na vydání stavebního (vodoprávního)
povolení na vybudování veřejného vodovodního řadu v obci Viničné Šumice, lokalita Honce.
Dnem podání žádostí bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno stavební řízení vedené
podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a podle § 15 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon"). Předmětná žádost je posuzována na podkladě ustanovení
§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
Stavebník předložil projekt pod názvem „Viničné Šumice, lokalita Honce, vodovodní řad“,
který v březnu 2018 ověřila Ing. Ivana Faltýnková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005068.
Projekt řeší prodloužení veřejného vodovodního řadu o celkové délce 126,0 m (materiál
HDPE RC, SDR 11 ø 90/8,2 mm). Vodovodní potrubí bude napojeno na stávající vodovodní
řad PVC DN 80. Součástí stavby bude vysazení odboček pro vodovodní přípojky – max. 10
ks. Dokončení stavby se předpokládá do 31.12.2019.
Předmětná stavba bude realizována v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, v obci
Viničné Šumice, na katastrálním území Viničné Šumice, na pozemcích p. č. 204, 1861/21,
1861/32, 1861/36, 1861/38, 1862, č. h. p. 4-15-03-0800, vodní útvar – Rakovec od toku
Vážanský potok po ústí do toku Litava (DYJ_0720).
Jelikož předmětná žádost o stavební (vodoprávní) povolení podléhá správnímu poplatku
(vyměřený na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
položka č. 18 odst. 1 písm. h), upozorňuje MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí
stavebníka, aby svoji žádost doplnil o kopii dokladu o zaplacení správního poplatku
nejpozději do termínu pro podávání námitek, jinak může být předmětné řízení přerušeno
(předpis poplatku je přílohou tohoto oznámení).
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Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, ustanovení § 144
správního řádu, budou veškeré písemnosti v tomto správním řízení doručovány, v souladu s
ustanovením § 25 správního řádu, veřejnou vyhláškou.
Do podkladů vodoprávního řízení je možno nahlédnout na MěÚ Šlapanice, odboru životního
prostředí, kancelář č. 425 v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a případně po
telefonické domluvě i v jiném termínu.
MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, v souladu s ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě i od ústního jednání jelikož jsou mu dobře známy
poměry staveniště a protože předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy ve lhůtě do 01.07.2019.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude podle
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 8
vodního zákona přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 38 správního řádu nahlížet do
předmětného spisu (MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, pracoviště Brno, Opuštěná
9/2, kancelář č. 425) v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 a případně po
telefonické domluvě i v jiném termínu, mají právo činit si z něho výpisy či pořizovat kopie.
Všem účastníkům řízení se tímto opatřením současně sděluje, že v termínu od
02.07.2019 do 09.07.2019 jim je v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu
stanovena lhůta pro seznámení se s kompletními podklady rozhodnutí a je jim dána možnost
vyjádřit se k úplným podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky
proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené
smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které
překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Účastníci řízení se upozorňují, že podle ustanovení § 30 správního řádu musí každý, kdo činí
úkony jménem právnické osoby, prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou
osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Účastníci řízení se upozorňují, že podle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu platí, že
nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze
jednoho zmocněnce.
Účastníci řízení se upozorňují, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a 3 správního řádu
má účastník řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastník řízení se může před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
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Účastníci řízení se upozorňují, že podle ustanovení § 36 odst. 5 správního řádu je účastník
řízení, jeho zástupce nebo podpůrce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele.

otisk razítka

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka - předpis poplatku

Oznámení obdrží
I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (doručení do vlastních rukou)
- Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 66406 – stavebník
II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 – Žižkov
- E.ON Česká republika s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
- GridServices s. r. o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno
- Vodárenská akciová společnost a. s., Divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 63800
Brno
- dále budou veřejnou vyhláškou uvědoměni vlastníci těchto sousedních pozemků:
pozemky p. č. 196, 205, 207, 209, 2011, 2013, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227/1,
229/2, 252, 1861/4, 1861/5, 1861/11, 1861/17, 1861/18, 1861/31, 1861/35, 1861/37,
1861/39, 1861/82, 1861/39, vše katastrální území Viničné Šumice
pozemek p. č. 890/83, katastrální území Kovalovice
III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
- Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 65627 Brno
- Úřad městyse Pozořice, stavební úřad, Na Městečku 14, 66407 Pozořic
IV. Úřady pro vyvěšení (s žádostí o vrácení vodoprávnímu úřadu s daty vyvěšení a sejmutí
písemnosti)
- Městský úřad Šlapanice – paní Ječmenová, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
(zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup)
- Obecní úřad Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 66406 (zveřejní též způsobem
umožňující dálkový přístup)

Digitálně podepsal Ing. Kamila Musilová
Datum: 30.05.2019 11:27:33 +02:00
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Tato písemnost musí být vyvěšena, ust. § 113 odst. 3 zákona stavebního zákona, po
dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Šlapanice a úřední desce výše
uvedeného obecního úřadu a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup, po sejmutí bude veřejná vyhláška vrácena potvrzená zpět Odboru životního
prostředí Městského úřadu Šlapanice
Vyvěšeno dne:…………………

Sejmuto dne:………………………

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:………………Ukončeno dne:………………

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
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