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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 

Oznámení o zahájení společného řízení 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí obdržel dne 22.07.2021 žádost od 
Rostislava Martináka (28.05.1988), č. p. 66, 75606 Velké Karlovice, p. Josefa Drábka 
(27.03.1944), Hlavní 272, 66446 Prštice, pí Emilie Drábkové (13.02.1952), Hlavní 272, 
66446 Prštice, pí Vladimíry Frantové (14.05.1952), Fleischnerova 927/1, Bystrc, 63500 Brno, 
p. Vladimír Geyera (07.12.1946), Potácelova 2355/64, Židenice, 63600 Brno, p. Jaroslava 
Kadlčíka (22.02.1980), Školní 188, 66446 Radostice, p. Pavla Kališe (17.06.1956), Svadilov 
271/1a, 66444 Ořechov, p. Zbyňka Matouška (10.08.1978), Pod nemocnicí 584/35, 
Bohunice, 62500 Brno, pí Hana Slané (23.09.1968), Tyršova 240, 66446 Prštice, p. Martina 
Tofla (03.06.1983), Prostřední 24, 66446 Radostice, p. Daniel Tokára (26.10.1987), Krátká 
1646/1, 010 08 Žilina, Slovenská republika a pí Šárky Tokárové (28.11.1989), Botanická 
611/34, Veveří, 60200 Brno všichni v zastoupení na základě plné moci společností 
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 63800 Brno IČO 
49455842 (dále jen „žadatelé“) žádost ve věci vydání společného povolení liniové stavby 
„Radostice, lokality Z6B a Z6C, I. etapa, komunikace, vodovod a veřejné osvětlení, SO 
02 Vodovod“. 
 
Žadatelé předložili žádost na předepsaném formuláři, doklady a projekt pod názvem 
„Radostice, lokality Z6B a Z6C, I. etapa, komunikace, vodovod a veřejné osvětlení, SO 02 
Vodovod“, kterou v červenci 2020 ověřil Ing. Juraj Sabol, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005238.  
 
Popis stavby: 
SO 02 Vodovod  
Prodloužení vodovodu v délce 170,0 m; toto prodloužení bude sloužit pro zásobování 
rozvojové lokality cca 10 rodinných domů. Je navrženo položit nové vodovodní potrubí z 
HDPE PE100 - RC 0 90 / 8,2 mm, SDR 11. Uložení potrubí bude splňovat prostorovou 
normu ČSN 73 60 05. Na vodovodu budou osazeny 2 hydranty, v lomovém bodě L2-km 
0,0105 bude osazen podzemní hydrant H1=K1 (DN 80) ve funkci kalosvodu. V lomovém 
bodě L6-km 0,1700 bude osazen podzemní hydrant H2=V1 (DN 80) ve funkci vzdušníku.  
 
Dokončení stavby se předpokládá do 31.12.2022. 
 
Výše uvedená stavba vodního díla bude podle předložené projektové dokumentace 
umístěna a realizován v kraji Jihomoravském, okrese Brno - venkov, obci Radostice, 
katastrální území Radostice u Brna, na pozemku parcelní číslo 529/1, č. h. p. 4-15-03-0120, 
vodní útvar – Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka (DYJ_0660). 
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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 společné územní a 
stavební řízení vedené podle § 94j 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"). 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní 
orgán ve smyslu ustanovení § § 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění a ustanovení § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a ve smyslu ustanovení § § 10 a  
11 správního řádu, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona 
a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 stavebního zákona a vodoprávní úřad příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) vodního zákona, oznamuje podle ustanovení § 115 odst. 1 
vodního zákona, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, jemu 
známým účastníkům zahájení společného řízení, ve kterém podle ustanovení § 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 25.04.2022. 
 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude podle 
§ 94m odst. 3 stavebního zákona v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona přihlédnuto. 
 
Účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 38 správního řádu nahlížet do 
předmětného spisu (Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, pracoviště Opuštěná 
9/2, 656 70 Brno, 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 
26.04.2022 do 02.05.2022 jim je v souladu s § 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. 
 
Účastníci řízení se upozorňují, že podle § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným 
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, nepřihlíží.  
 
Účastníci řízení se upozorňují, že podle § 94n odst. 3 stavebního zákona mohou osoby, 
které jsou účastníky řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, uplatňovat námitky 
proti projednávanému stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo 
dotčeno jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec může 
uplatňovat námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem 
řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v 
jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 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. 
 
Účastníci řízení se upozorňují, že pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle 
ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí 
pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a 
pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 
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Účastníci řízení se upozorňují, že vodoprávní úřad může podle ustanovení § 173 odst. 1 
stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem 
ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že 
znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 
 
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 § 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.  
 
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. 
 
Stavebník se tímto upozorňuje, že vydání společného povolení, kterým se stavba vodního 
díla umisťuje a povoluje, podléhá správnímu poplatku, který byl vyměřený na základě 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Správní poplatek lze 
uhradit podle pokynů na přiloženém předpisu poplatku (viz příloha). Doklad o zaplacení 
správního poplatku musí být vodoprávnímu orgánu předložen před vydáním příslušného 
rozhodnutí ve věci. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Rostislav Beránek 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena, ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona, po dobu 15 
dnů na úřední desce Městského úřadu Šlapanice a na úřední desce obce Radostice a 
současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena 
potvrzená zpět Odboru životního prostředí Městského úřadu Šlapanice 
 

 

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

 
otisk razítka 
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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. 
 
 
Příloha pro stavebníka - faktura (předpis poplatku) 
 
 
Oznámení obdrží 
I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou) 

Martinák Rostislav, č. p. 66, 75606 Velké Karlovice  
Drábek Josef, Hlavní 272, 66446 Prštice  
Drábková Emilie, Hlavní 272, 66446 Prštice  
Frantová Vladimíra, Fleischnerova 927/1, Bystrc, 63500 Brno  
Geyer Vladimír, Potácelova 2355/64, Židenice, 63600 Brno  
Kadlčík Jaroslav, Školní 188, 66446 Radostice  
Kališ Pavel, Svadilov 271/1a, 66444 Ořechov  
Matoušek Zbyněk, Pod nemocnicí 584/35, Bohunice, 62500 Brno  
Slaná Hana, Tyršova 240, 66446 Prštice  
Tofl Martin, Prostřední 24, 66446 Radostice  
Tokár Daniel, Krátká 1646/1, 010 08 Žilina, Slovenská republika  
Tokárová Šárka, Botanická 611/34, Veveří, 60200 Brno 
Adresa pro doručení: 

- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 156, 63801 
Brno  

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 
Praha 

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)  
- vlastníci pozemků p.č. 555/31, 839, 840/1, 840/2, 830, 833/1, 833/2, 835, 836, 837, 

838/2, 838/1, 838/7, 552/22, 552/23, 553/55, 553/56, 554/63, 55/33 a 555/34 v k.ú. 
Radostice u Brna  

- Obec Radostice, Sokolská 11, 66446 Radostice 
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 

Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno 
- CETIN a.s, Českomoravská 2510/10, 19000 Praha 9 
- GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 60200 Brno 

III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
- Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové 

péče, Opuštěná 9/2, 65670 Brno 

- Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Opuštěná 9/2, 65670 
Brno 

- Krajská hygienická stanice JMK, Jeřábkova 4, 65627 Brno 
- Hasičský záchranný sbor JMK, Štefánikova 32, 602 00 Brno  

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, 66451 
Šlapanice (zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup) 

- Obecní úřad Radostice, Sokolská 11, 66446 Radostice (zveřejní též způsobem 
umožňující dálkový přístup) 
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