
Městský úřad Židlochovice 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 282 979 

Odbor životního prostředí a stavební úřad 

Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice  

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně příslušný vodoprávní 

úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný 

správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění 

pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a podle 

ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona, oznamuje podle § 94m stavebního zákona zahájení 

vodoprávního řízení dnem 15.9.2020 na základě žádosti podané  

žadatelem/stavebníkem 

Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO 00282979 

kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 3.8.2020 

ATELIER FONTES s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČO 63486466 

ve věci 

povolení k nakládání s povrchovými vodami a vydání společného povolení ke stavbě: 

„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ 

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Místo 

název kraje ................................................................................................................................ Jihomoravský 

název obce ............................................................................................................... Židlochovice, Vojkovice 

název katastrálního území ................................................................ Židlochovice, Vojkovice u Židlochovic 

parcelní čísla dle evidence KN ........................................................................................................................  

657/10, 658/9, 789/2, 2324/1, 2324/2, 1481, 2368, 2369, 2370/1, 2370/2, 2373 v katastrálním území 

Vojkovice u Židlochovic a parc. č. 1161, 1162, 1163/1, 1163/2, 1163/3, 1163/6, 1163/7, 1163/8, 1163/9, 

1163/10, 1163/11, 1163/12, 1163/13, 1163/14, 1163/15, 1163/16, 1163/17, 1163/18, 1163/19, 1163/20, 

1163/21, 1163/22, 1163/23, 1163/25, 1164/1, 1164/2, 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1165/1, 2772/1, 2772/8, 

2838, 2772/3, 2772/4, 5005 v katastrálním území Židlochovice 

orientační určení polohy (souřadnice X,Y): ...................... začátek stavby: X = 1177933,45; Y = 599482,32  

 ............................................................................................. konec stavby: X = 1176982,73; Y = 599587,65 

číslo hydrologického pořadí a podpořadí .......................................................... 4-15-03-0273-0-00 - Svratka 

hydrogeologický rajon ........................................................................................ 2241 Dyjsko-svratecký úval 

hydrogeologický rajon svrchní ................................................................................... 1643 - Kvartér Svratky 

oblast povodí  .......................................................................................................................................... Dyje 

Váš dopis zn.:  

 Ze dne:     

Sp. zn.: MZi-OZPSU/16467/2020-IŠ 

 

 

Č. j.: MZi-OZPSU/16467/2020-17 

Vyřizuje:: Ing. Ildikó Šlapalová 

Tel.: 547 428 747 

E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz 

Počet listů: 4  
  

Počet příloh/listů/svazků: 0/0/0  

Datum: 06.10.2021   

Vypraveno dne:   
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vodní tok  ......................................................................................................................... Svratka (10100010) 

vodní útvar ...................................................... Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava) (DYJ_0670) 

Popis stavby: 

Stavba se skládá z těchto stavebních objektů: 

SO-01 Úpravy koryta Svratky  

SO-01.1 Horní práh  

SO-01.2 Dolní práh 

SO-01.3 Odstranění opevnění  

SO-02 Zemní práce 

SO-02.1 Slepé rameno  

SO-02.2 Tůň 

SO-02.3 Izolační val  

SO-03 Stabilizace břehů tůně  

SO-04 Mobiliář 

SO-05 Zpevněné povrchy 

SO-06 Odvodnění komunikace 

SO-08 Demolice čerpací stanice 

SO-09 Vegetační úpravy 

SO-01 Úpravy koryta Svratky 

SO-01.1 Horní práh 

V korytě Svratky ve staničení ř. km 29,8 dle TPE je umístěn kamenitý vzdouvací práh o výšce 0,5 m. 

Práh je tvořen kamennou konstrukcí z kamene na štět. Koruna prahu je široká, obloukovitá, s proudovou 

prohlubní (šlajsnou) při levém břehu. Nad ní dochází k nátoku vody do slepého ramene. Koruna je na 

kótě 179,70 m n. m.. Prohlubeň zajišťuje migrační i vodáckou prostupnost toku. 

Vtokový objekt v levém břehu nad prahem byl navržen tak, aby docházelo k co nejmenšímu vniku 

sedimentů do slepého ramene a bylo omezeno jeho zanášení. Sklony svahů vtoku jsou navrženy ve sklonu 

1:3. Vtok a břehy navazující na práh budou opevněny kamennou rovnaninou. V úseku vtoku bude 

odstraněna (prokopána) levobřežní hrázka.  

SO-01.2 Dolní práh 

Práh je umístěn v ř.km 29,1 dle TPE. Koruna je na kótě 178,90 m n. m. Jeho konstrukce je obdobná, jako 

u horního prahu. Průtočná prohlubeň (šlajsna) je umístěna v ose toku. Prohlubeň zajišťuje migrační i 

vodáckou prostupnost toku. Práh zajišťuje mírně vyšší hladinu vody v řece v úseku nad prahem a tím i 

vyšší hladinu vody v nivě a v tůni povodňového parku. 

SO-01.3 Odstranění opevnění 

V úseku levého břehu mezi horním a dolním prahem bude v délce 630 m odstraněna kamenná patka 

břehového opevnění. Patka bude rozebrána a kamenivo bude ponecháno ve dně koryta.  

SO-02 Zemní práce 

SO-02.1 Slepé rameno 

Slepé rameno v severní části území bude půdorysně zvlněné, vytvořeny budou dvě terasovité litorální 

zóny s hloubkou vody do 40 cm. Navrženy jsou dvě hlubší zóny s hloubkou vody až 2 m. Hladina vody 

bude stoupat a klesat v závislosti na aktuální hladině vody v řece. Sklony břehů budou v horní části 1:3,5 

a v dolní části proměnlivé od 1:5 do 1:10. Uvedené hodnoty jsou přibližné a jejich proměnlivost je 

žádoucí z důvodu diverzity stanovištních podmínek.  

V severní části ramene je navržen brod pro přejezd techniky správce toku.  

Do slepého ramene bude zaústěna stávající dešťová kanalizace areálu Čepro, která je dnes odvedena 

k výusti v levém břehu toku. Stávající kontrolní šachta bude vybourána a zbývající část potrubí zaslepena. 

Nová výusť v břehu ramene bude osazena zpětnou klapkou. 

Objem výkopu slepého ramene je cca 45 000 m
3
. 

SO-02.2 Tůň  

Tůň bude vyhloubena v jižní části povodňového parku, bude napájena vodou z podzemního horizontu. 

Břehy tůně jsou upraveny do mírných sklonů, aby umožňovaly přístup k vodě a pobyt.  
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SO-02.3 Izolační val 

Zemina vytěžená hloubením slepého ramene a tůně bude částečně použita k vytvoření izolačního zemního 

valu podél silnice II/425. Val bude navazovat na násyp silnice. Odvodnění silnice a valu bude zajištěno 

příkopem mezi vozovkou a valem. Izolační val bude mít sklon svahu směrem k vozovce 1:2 a sklon 

směrem do zájmového území 1:2,5. Šířka valu v koruně bude 2 m. Zemní val bude ohumusován skrytou 

ornicí v mocnosti 15 cm. 

Val bude osázen hustým porostem keřů. Bude tak vytvořena vizuální i protihluková izolace od silnice. 

Objem násypu valu je 21 000 m
3
. 

 

SO-03 Stabilizace břehů tůně 

Břehy tůně budou v úseku o délce cca 50 m osazeny prefabrikovanou opěrnou zídkou. Výšková úroveň 

osazení zídky bude upřesněna během stavby, po ověření míry zvodňování tůně směrem ze slepého 

ramene a z vodního toku.  

 

SO-04 Mobiliář 

Pobytová část parku bude doplněna mobiliářem. Prvky mobiliáře budou neodplavitelné, odolné proti 

účinkům proudící i stojaté vody.  

 

SO-05 Zpevněné povrchy 

Skrz celé území je v patě odhlučňovacího valu navržena pěšina z mechanicky zpevněného kameniva. 

Pěšina má délku 630 m a šířku 1,5 m.  

 

SO-06 Odvodnění komunikace  

Odvodnění stávající silnice II/425 a k ní přilehlé části valu bude zajištěno odvodňovacím příkopem. Dno 

příkopu budou tvořit betonové žlabovky. Příkop bude navazovat na konstrukci vozovky, jeho příčné 

sklony budou 1:2. Podélný sklon bude 0,5 %. Součástí odvodnění budou celkem 3 horské vpusti, které 

budou vodu z příkopu převádět do slepého ramene. 

 

SO-08 Demolice čerpací stanice 

V rámci realizace stavby bude odstraněn objekt čerpací stanice na pravém břehu Svratky. Jedná se 

o bývalou závlahovou čerpací stanici, která je mimo provoz a je v havarijním stavu. Půdorysné rozměry 

budovy jsou 4,7 x 6,7 m.  

 

SO-09 Vegetační úpravy 

Vegetační úpravy budou v první fázi spočívat v kácení dřevin a křovin v rozsahu daném projektovou 

dokumentací. Jedná se především o dřeviny rostoucí v místě zrušení (prokopání) levobřežní hrázky a 

dřeviny rostoucí v linii izolačního valu. 

Stávající vzrostlé biologicky významné dřeviny budou regenerovány. Jedná se o cca 30 vzrostlých topolů 

černých ořezáním na torzo a cca 20 ks mohutných hlavatých vrb ořezáním na hlavu.  

Břehový porost bude doplněn o žádoucí druhy, budou odstraněni jedinci nevhodných druhů (ořešák 

královský, pajasan žláznatý, javor jasanolistý). 

V další fázi, po provedení terénních úprav, budou založeny vegetační porosty v ploše nivy.  

 

Údaje o množství vod – vzdouvání, horní práh v ř. km 29,8 

Délka vzdutí při maximální hladině .............................................................................................. cca 50,0 m 

Maximální hladina vzduté vody ............................................................................................... 179,70 m n.m. 

Počet měsíců v roce, kdy se nakládá s vodami ............................................................................................ 12 

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno ................................................ po dobu užívání vodního díla 

 

Údaje o množství vod – vzdouvání, dolní práh v ř. km 29,1 

Délka vzdutí při maximální hladině .............................................................................................. cca 50,0 m 

Maximální hladina vzduté vody ............................................................................................... 178,90 m n.m. 

Počet měsíců v roce, kdy se nakládá s vodami ............................................................................................ 12 

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno ................................................ po dobu užívání vodního díla 
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Obr. 1. Koordinační situace stavby 

 

Účel užívání stavby 

Účelem stavby je vytvoření přírodě blízkého protipovodňového opatření v nivě Svratky, zpomalení 

odtoku vody z nivy, zvýšení hladiny podzemní vody, podpora biodiverzity a vytvoření rekreačních ploch 

pro obyvatele přilehlých sídel. 
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Situace v území 

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. . 657/10, 658/9, 789/2, 2324, 2368, 2369, 2370/1, 2370/2, 

2373 v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic, parc. č. 1161, 1162, 1163/1, 1163/2, 1163/3, 1163/6, 

1163/7, 1163/8, 1163/9, 1163/10, 1163/11, 1163/12, 1163/13, 1163/14, 1163/15, 1163/16, 1163/17, 

1163/18, 1163/19, 1163/20, 1163/21, 1163/22, 1163/23, 1164/1, 1164/2, 1164/3, 1164/4, 1164/5, 1165/1, 

2772/1, 2772/3, 2772/4, 5005 v katastrálním území Židlochovice, viz obr. 1. Koordinační situace stavby. 

Záměr je umístěn do záplavového území vodního toku Svratka a vodního toku Litava a do aktivní zóny 

vodního toku Litava. 

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 

pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští v souladu 

s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.  

 

Poučení 

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, 

zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší vodoprávní 

úřad určuje lhůtu do 12.11.2021, do kdy mohou dotčené orgány uplatňovat závazná stanoviska a účastníci 

řízení své námitky. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení, 

v kanceláři číslo 219 Městského úřadu Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, 

Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8:00 do 17:00 hod. V jiné 

dny po telefonické domluvě. 

Od 15.11.2021 do 19.11.2021 mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k pokladům pro vydání 

rozhodnutí, viz. § 36 odst. 3 správního řádu. Po uplynutí tohoto termínu správní orgán vydá rozhodnutí 

ve věci. 

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

dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat 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 ve společném územním a stavebním řízení námitky 

k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 

předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 

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 jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz 

musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je 

třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná součást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Komenda 

vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu 
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Obdrží: 

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (jednotlivě dle §94k písm. a) až d) 

stavebního zákona) 
1. Město Židlochovice, IDDS: hxdby2c 

 sídlo: Masarykova č.p. 100, 667 01  Židlochovice 

     v zast. ATELIER FONTES, s.r.o., IDDS: sfinxhd 

 sídlo: Křídlovická č.p. 314/19, Staré Brno, 603 00  Brno 3 

2. PhDr. Jana Baroková, Ph.D., Malinovského č.p. 525, 667 01  Židlochovice 

3. Ing. Slavoj Čegan, Husova č.p. 1030/33, 664 51  Šlapanice u Brna 

4. Petr Horák, Čsl. armády č.p. 238, Holasice, 664 61  Rajhrad 

5. Lydie Horáková, Polní č.p. 200, Vojkovice, 667 01  Židlochovice 

6. Ivana Charousová, Křivánky č.p. 424/49, Bosonohy, 642 00  Brno 42 

7. Monika Pírková, Hlavní č.p. 85, Vojkovice, 667 01  Židlochovice 

8. Anastasie Tomšejová, Dvořákova č.p. 427, 667 01  Židlochovice 

9. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

10. Cezava a.s. Blučina, IDDS: qhqddpv 

 sídlo: Blučina č.p. 627, 664 56  Blučina 

11. ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 

 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 

12. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

13. Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

14. Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz 

 sídlo: Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00  Brno 14 

15. Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv 

 sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

16. Obec Vojkovice, IDDS: z9xb7ma 

 sídlo: Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01  Židlochovice 

17. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

18. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IDDS: k3nk8e7 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

19. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm 

 sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00  Brno 38 

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou) 

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru 

par. č. 798/1, 657/9, 657/10, 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/7, 658/8, 658/10, 658/11, 

658/12, 658/13, 658/14, 658/15, 658/16, 658/18, 658/20,  2370/1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic 

parc. č. 984/33, 984/34, 984/35, 985/1, 986, 987/1, 988/1, 989/1, 989/2, 989/3, 989/4, 990/1, 1160 v k.ú. 

Židlochovice 

 

dotčené orgány 
20. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 

 sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00  Brno 2 

21. Jihomoravský kraj, Odbor majetkový, IDDS: x2pbqzq 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

22. Jihomoravský kraj, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

23. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, DI, IDDS: jydai6g 

 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 

24. Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, IDDS: hxdby2c 

 sídlo: Masarykova č.p. 100, 667 01  Židlochovice 

25. Městský úřad Židlochovice, OŽPSÚ, Masarykova č.p. 100, 667 01  Židlochovice 
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Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětném vyrozumění o dni 

vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 

Městský úřad Židlochovice 

Obecní úřad Vojkovice 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Židlochovice a Obecního úřadu 

Vojkovice po dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje 

za doručenou. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Potvrzení o zveřejnění (provedou Městský úřad Židlochovice a Obecní úřad Vojkovice): 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:…………………………………………………………….. 

 

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:……………………………………………………. 

 

Sejmuto dne:………………………………………………………………………………………. 

 

Razítko a podpis:………………………………………………………………………………… 
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